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„Bloomberg” parengta-
me inovatyviausių pasaulio 
ekonomikų reitinge Lietuva 
iškopė į 32 vietą, aplenkusi 
Latviją ir Estiją.  Šiame rei-
tinge Estijai atiteko 34 vieta, 
o kaimynei Latvijai – 40 vieta. 
Pagal Pasaulio intelektinės nuo-
savybės organizacijos (WIPO) 
sudaroma pasaulinį inovacijų 

Vilnius ,  sausio 28 d. 
(ELTA). Apie nelegalią mi-
graciją net nėra ko kalbėti, jei 
žmogus neturi dokumentų, 
jis negali gauti prieglobs-
čio, jei nenori registruotis, 
negali gauti teisių ir garan-
tijų, teigia Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. 

„Tokie principai turi būti 
įgyvendinti, jie teisėti, ko-
rektiški. (...) Būtina griež-
tinti patikros taisykles. Jeigu 
reikia dvejų metų, kad būtų 
užtikrintas mūsų, Europos 
piliečių, visų mūsų šalių, 
saugumas, tai turi būti prio-
ritetas. Negalima aukoti savo 
šalių žmonių saugumo dėl tų 
žmonių, kurie atvyksta be 
dokumentų, neaišku iš kur ir 
nenori, pavyzdžiui, bendra-
darbiauti arba integruotis, 

Vilnius ,  sausio 28 d. 
(ELTA). Jungtiniame štabe 
Vilniuje iškilmingai sutikti iš 
NATO vadovaujamos tarptau-
tinės operacijos Afganistane 
„Tvirta parama” sugrįžę 
Lietuvos kariai. Kariai misi-
ją atliko Aljanso operacijos 
vadavietėje Kabule ir Vakarų 
regiono mokymo ir konsulta-

Ž e n e v a ,  s a u s i o  2 0 
d .  ( Ž e n e v a ) .  L i e t u v o s 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė aplankė di-
džiausią pasaulyje mokslo 
instituciją – Europos bran-
duolinių mokslinių tyrimų or-
ganizaciją „CERN”. Lietuva 
teikia oficialią paraišką tapti 
asocijuota „CERN” nare, 
todėl su šios organizacijos 
generaline direktore Fabiola 
Gianotti šalies vadovė aptarė 
tolesnius žingsnius narystei 
šioje prestižinėje mokslo ins-
titucijoje užtikrinti.

Europos branduolinių 
mokslinių tyrimų organizaci-
ja – didžiausia ir pažangiausia 
mokslo institucija, kurioje 
dirba gabiausi planetos moks-
lininkai ir atliekami unikalūs 
moksliniai eksperimentai, 
galintys pakeisti žmonijos 
ateitį. Šiame mokslinių tyri-
mų centre veikia didžiausias 
pasaulyje dalelių greitintuvas, 
atrasta visatos veikimą paaiš-
kinanti dalelė Higgso bozonas 
ir ieškoma atsakymų į sudė-
tingiausius fizikos klausimus.

„Narystė garsiausioje 
mokslo institucijoje – labai 
reikšminga Lietuvai. Mūsų 
šalis žengia į pažangiausių 
pasaulio šalių tarpą. Lietuvių 
mokslininkams, verslinin-
kams ir mūsų jaunimui tai 
atvers neribotas galimybes 
pasinaudoti pasauline patirti-
mi ir prisidėti prie garsiausių 
išradimų, užtikrins sparčią 
inovacijų ir ateities technolo-
gijų raidą Lietuvoje, skatins 
valstybės ekonominę pažangą 
ir žmonių gerovę”, – sakė 
Prezidentė.

LIETUVA ŽENGIA Į PASAULIO MOKSLO ELITĄ

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje „CERN”.  
                                                                                                                                                  LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ R. Dačkus

Tik nedaugelis valstybių 
tampa šios mokslo institucijos 
narėmis. Šiuo metu „CERN” 
mokslinių tyrimų organizacija 
turi 21 narę ir 2 asocijuotas 
nares. Narystė „CERN” yra 
tiesiogiai susijusi su naryste 
Ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizacijoje 
(OECD), kuri ypatingą dėme-
sį skiria inovacijoms.

Lietuva su „CERN” ben-
dradarbiauja jau nuo 1993 
metų. Kasmet čia stažuojasi 
apie 20 mūsų šalies moksli-
ninkų. Vykdomi bendri pro-
jektai su Vilniaus, Vilniaus 
Gedimino technikos, Kauno 
technologijos universitetais, 
lazerių gamintojais „Ekspla” 
ir „Standa”. Itin perspekty-
vios bendradarbiavimo sritys 

yra medicina, energetika, 
medžiagų inžinerija, informa-
cinės technologijos.

Lietuva yra mokslinių 
tyrimų lyderė Baltijos vals-
tybėse. Mūsų šalyje veikia 
5 modernūs mokslo ir verslo 
slėniai, kuriuose vykdomi 
pažangiausi tyrimai sveikatos, 
energetikos, technologijų, 
jūrų ir žemės ūkio srityse. 
Lietuvos jaunimas vis ak-
tyviau domisi ir studijuo-
ja technologinius mokslus. 
Vien per praėjusius metus 
studijuojančių technologijas 
skaičius išaugo 10 procentų. 
2017 metais pagrindiniuose 
Lietuvos regionuose bus ati-
daryti 10 „STEAM” centrų, 
kurių tikslas – populiarinti 
gamtos, technologijų, inžine-

rijos ir matematikos mokslus 
tarp mūsų šalies jaunimo.

Vizi to  „CERN” metu 
Prezidentė susitiko su čia dir-
bančiais Lietuvos mokslinin-
kais ir apžiūrėjo vieną didžiau-
sių bei sparčiausiai duomenis 
perduodančių kompiuterinių 
serverių Europoje - GRID.

Šalies vadovė taip pat vir-
tualiai bendraus su Vilniaus 
licėjaus, „Saulės” ir Pasvalio 
gimnazijų, kitų šalies mo-
kyklų mokiniais, dalyvau-
jančiais specialiame „S‘cool 
Lab” projekte. Tai pažintinis 
projektas mokykloms, kuris 
pasitelkiant išmaniąsias tech-
nologijas padeda virtualiai ap-
lankyti „CERN” laboratorijas.

Šių metų kovą Vilniuje 
rengiama paroda, kurioje 

Lietuvos žmonėms bus su-
teikta unikali galimybė apžiū-
rėti „CERN” esančio dalelių 
greitintuvo dirbtinį tunelį. 
Jos metu Vilniuje taip pat bus 
atidaryti moderniausi Baltijos 
šalyse Fizinių ir technologinių 
mokslų bei Gamtos mokslų 
tyrimų centrai.

Europos branduolinių ty-
rimų organizacijoje stažuo-
jasi pusė pasaulio fizikų. 
Čia nuolatos dirba 2300 ir 
stažuojasi apie 12 tūkstančių 
mokslininkų iš 113 valstybių. 
„CERN” įvykdytais moksli-
niais atradimais viso pasaulio 
žmonės gali naudotis nemoka-
mai – taip ši organizacija pri-
sideda prie mokslo progreso 
skatinimo.
Prezidentės spaudos tarnyba

„BLOOMBERG”: LIETUVA – INOVATYVIAUSIA 
BALTIJOS ŠALIS

indeksą 2015 m. Lietuva užėmė 
žemiausią vietą tarp Baltijos 
šalių – 38-tą. Praėjusiais metais 
Latvija buvo įvertinta kaip 33-ia 
inovatyviausia pasaulio šalis, o 
Estija užėmė net 23 vietą.

 „Bloomberg” iš viso įver-
tino 200 pasaulio šalių, iš ku-
rių išrinko 50 inovatyviausių 
ekonomikų. Sąrašo viršūnėje – 

Pietų Korėja, antrą vietą užėmė 
Vokietija, o trečią – Švedija.

Suda ran t  š į  r e i t i ngą 
„Bloomberg” vertino valstybių 
mokslinių tyrimų bei eksperi-
mentinės plėtros veiklą, pra-
monės sektoriaus sukuriamą 
pridėtinę vertę, produktyvumą, 
aukštųjų technologijų plėtrą, 
aukštojo mokslo efektyvumą, 
mokslininkų koncentraciją ir 
patentų aktyvumą. LR URM

PREZIDENTĖ APIE PABĖGĖLIUS: 
NĖRA DOKUMENTŲ - NĖRA PRIEGLOBSČIO

nesilaiko mūsų įstatymų ir 
vykdo nusikalstamas vei-
kas”, - ketvirtadienį LRT 
Radijui sakė šalies vadovė.

Pasak Prezidentės, „be jo-
kios abejonės, reikia dirbti su 
trečiosiomis šalimis: Turkija, 
Afrikos valstybėmis. Reikia 
padėti joms, palapinių mies-
teliams šalia kritinių zonų, 
žmonėms, kad jiems nereikė-
tų rizikuoti ir vykti į Europą. 
Reikia daryti įtaką taikos 
derybų procesui Sirijoje ir 
kitose šalyse, kad nebūtų 
konfliktų, skurdo ir bado. 
(...) Daug sunkiau ir brangiau 
integruoti žmones Europos 
viduje, negu jiems padėti jų 
šalyje arba arti jų šalies. (...) 
Tai oficiali Lietuvos pozicija. 
Daugelio mūsų kaimynių 
pozicija panaši”.

PASVEIKINTI IŠ NATO OPERACIJOS 
AFGANISTANE GRĮŽĘ LIETUVOS KARIAI

vimo vadavietėje Herate. 
Ceremonijos metu iš misi-

jos Afganistane sugrįžusiems 
kariams buvo įteikti meda-
liai „Už tarptautines opera-
cijas”, „Už pasižymėjimą” ir 
Lietuvos kariuomenės vado 
padėkos. 

Šiuo metu pagrindinis 
Lietuvos indėlis į NATO tarp-

tautinę operaciją Afganistane 
„Tvirta parama” yra štabo ka-
rininkų skyrimas. Vadavietėse 
Kabule ir Herate 6 mėnesių 
tarnybą rotacijos principu 
atlieka 15 Lietuvos karių, jie 
vykdo Afganistano naciona-
linių saugumo pajėgų karių 
ir kitų institucijų personalo 
mokymus, taip pat užtikrina 
Lietuvos kontingento logistinį 
aprūpinimą.
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RUSIJOS NAIKINTUVAS 
VĖL PAŽEIDĖ TURKIJOS 

ORO ERDVĘ
JAV karinės žinybos patvirti-

na, kad Rusijos lėktuvas pažeidė 
Turkijos oro erdvę. Pentagono 
atstovas Markas Wrightas pa-
reiškė, kad Maskva ir Ankara 
turi pradėti dialogą ir imtis 
priemonių eskalacijai nutraukti. 

Anksčiau pranešta, kad 
Turkijos prezidentas Recepas 
Tayyip Erdoganas po inciden-
to pareikalavo susitikimo su 
Rusijos prezidentu. Rusijos 
naikintuvas „Su-34” sausio 29-
ąją įskrido į Turkijos oro erdvę, 
nepaisydamas įspėjimų.   LRT

Vilniaus apygardos teismas sausio 27 d. atvertė 1991 
metų sausio įvykių bylą. Tai apimtimi ir kaltinamųjų skaičiumi 
viena didžiausių baudžiamųjų bylų nepriklausomos Lietuvos 
teismų istorijoje. Vilniaus apygardos teismo posėdžių salė, 
kurioje nagrinėjama byla, buvo sausakimša, posėdis tiesio-
giai transliuojamas internetu. Bylos nagrinėjimas sulaukė ir 
Rusijos žiniasklaidos dėmesio. (...)Teisėjų kolegija informavo, 
kad visiems kaltinamiesiems, kurių didžioji dalis yra Rusijos 
piliečiai, išsiųsti teismo šaukimai ir pranešimai, tačiau nė vie-
nas atsakymas nebuvo gautas. Apie pateiktus kaltinimus žino 
ir buvęs specialiosios paskirties dalinio vadas KGB atsargos 
pulkininkas Michailas Golovatovas, bet į posėdį jis neatvyko. 
Į teismą neatvyko ir nė vienas nukentėjusysis.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad atversta Sausio 
13-osios byla yra pavėluota, nors teigiamai vertina, kad byla 
pagaliau pasiekė teismą. „Aš manau, kad mes labai vėluojame, 
ir būtent todėl tiek daug aplipo ir istorijų, ir nepasitenkinimo, 
ir kaltinimų. Tikrai turėjome tai daryti daug anksčiau, bet labai 
gerai, kad iš principo tai yra ir kad tai vyksta ir kad galų gale 
teisingumas bus”, - trečiadienį viešėdama Alytaus rajone žur-
nalistams sakė šalies vadovė. Detaliau vertinti teismo proceso, 
kad tai nebūtų traktuojama kaip politinis spaudimas teismui, 
Prezidentė nebuvo linkusi. 

Apie atsistatydinimą pranešusi sveikatos apsaugos mi-
nistrė Rimantė Šalaševičiūtė kategoriškai neigia žiniasklaidoje 
pasirodžiusią informaciją, kad ji gali būti įtariama kyšių reika-
lavimu iš gydymo įstaigų vadovų. R. Šalaševičiūtės teigimu, 
su ES paramos lėšų skirstymu 2007-2013 m. periodu ji nebuvo 
susijusi, todėl neabejoja, kad žiniasklaidoje pateikti kaltinimai 
nėra pagrįsti. Apie savo atsistatydinimą R. Šalaševičiūtė pra-
nešė sausio 29 d., viešėdama Šakiuose. Spaudoje pasirodžius 
publikacijoms apie galimas ministrės korupcines veiklas ir jos 
apklausą, trauktis iš posto R. Šalaševičiūtę paragino Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, taip pat Premjeras Algirdas Butkevičius. 

Europos policijos biuras (Europolas) sukūrė naują interneto 
svetainę, kurioje skelbiami duomenys apie labiausiai ieškomus 
Europos nusikaltėlius. Tarp jų yra ir keturi lietuviai. Tinklalapyje 
„eumostwanted.eu” paskelbtos 45 besislapstančių nusikaltėlių 
nuotraukos ir informacija apie tai, kodėl jų ieškoma. Į sąrašą 
įtraukti ir keturi Lietuvai. 44-erių Giedrius Poderskis ieškomas 
dėl nužudymo ir sunkaus kūno sužalojimo. Tokiais pat nusikal-
timais kaltinami 32 metų Arūnas Garšva ir 25-erių Martynas 
Sasnauskas. 36 metų Algimantas Ringaila ieškomas dėl narko-
tikų ir psichotropinių medžiagų kontrabandos bei priklausymo 
organizuotai nusikalstamai grupuotei. 

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė lankėsi Ukrainos 
sostinėje Kijeve, kur dalyvavo NB8 - Šiaurės ir Baltijos vals-
tybių (Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Islandijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos) parlamentų pirmininkų susitikime. 
Kasmetinėje NB8 valstybių konferencijoje susirinkę nacio-
nalinių parlamentų vadovai susitiko su Ukrainos Prezidentu 
Petro Porošenka, Ukrainos Ministru Pirmininku Arsenijumi 
Jaceniuku, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininku 
Volodymyru Groismanu.

Kai Vilniuje Aukščiausiasis teismas nagrinėjo Sergejaus 
Rachinšteino skundą dėl laisvės atėmimo bausmės, jis leido laiką 
Vietnamo areštinėje. Šios tolimos valstybės pareigūnai jį sulaikė 
Lietuvos prašymu, tačiau siųsti namo neskubės. Jei apgaudinėti, tai 
su šypsena, jeigu slėptis - tai egzotiškose šalyse. Tokiomis taisyklė-
mis vadovaujasi aferų meistru vadinamas 48 metų S.Rachinšteinas. 
tačiau tai nepadėjo jam nei išvengti bausmės už aferas, nei surasti 
prieglobsčio svetur. S.Rachitšteinas prieš keletą dienų buvo sulai-
kytas didžiausiame Vietnamo miete Ho Či Minyje, kur netrūksta 
nei iš įvairių Europos šalių atvykstančių verslininkų, nei turistų.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis krei-
pėsi į Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Algirdą 
Butkevičių, Darbo partijos pirmininką Valentiną Mazuronį, 
partijos „Tvarka ir teisingumas” pirmininką Rolandą Paksą, 
kviesdamas valdančiųjų partijų atstovus peržengti partines 
takoskyras ir drauge susitarti dėl veiksmų, siekiant išvengti 
Astravo atominės elektrinės (AE) keliamos grėsmės Lietuvai. 
Pasak TS-LKD vadovo, šalia Lietuvos sienos, Astrave, stato-
ma Baltarusijos atominė elektrinė kelia tiesioginę branduolinę 
grėsmę visai Lietuvai, o ypač jos sostinei Vilniui. Įvykus ne-
laimingam atsitikimui, jo pasekmes pajustume mes visi, todėl 
nebūtų išmintinga į šią grėsmę nekreipti dėmesio ar atidėlioti 
būtinus sprendimus. Tai yra vienas iš svarbiausių iššūkių mūsų 
tautos ir valstybės saugumui, kurį reikia deramai įvertinti ir 
imtis reikiamų veiksmų.

„Vakaro žinios” ,„Lietuvos rytas” , ELTA

Londonas, sausio 31 d. 
(ELTA). Didžiosios Britanijos 
premjeras Deividas Kameronas 
(David Cameron) sekmadienį 
Londone susitiko su Europos 
Vadovų Tarybos (EVT) pirmi-
ninku Donaldu Tusku (Donald 
Tusk). Darbo vakarienė įvyko 
prieš svarbų įvykį, kai D. 
Tuskas pateiks pasiūlymus, 
kaip reformuoti Britanijos 
santykius su Europos Sąjunga 
(ES). Šiuos siūlymus D. 
Kameronas galės panaudoti 
savo kampanijoje prieš vadi-
namąjį „Brexit” - galimą šalies 
pasitraukimą iš Bendrijos, 
skelbia „EUBusiness”.

Britų pareigūnai tikisi, kad 
galutinis susitarimas bus pa-
siektas vasario 18-19 dienomis 
Briuselyje vyksiančiame ES 
viršūnių susitikime. Jei tai 

D. KAMERONAS SUSITIKO SU EVT VADOVU D. TUSKU 
LEMIAMOMS DERYBOMS DĖL ŠALIES NARYSTĖS ES

Sausio 31 d., Londone su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Donaldu Tusku (Donald Tusk) 
tarėsi Didžiosios Britanijos premjeras Deividas Kameronas (David Cameron).                            BBC

pavyks padaryti, tikėtina, kad 
D. Kameronas birželį surengs 
referendumą dėl šalies ateities 
ES. Nors ir maža balsų persva-
ra, nuomonių apklausos rodo, 
kad didesnė dauguma britų 
balsuotų už pasitraukimą iš 
Bendrijos.

D. Tuskas atvyko į Londoną 
po to, kai D. Kameronas penk-
tadienį, sausio 29 d. susitiko su 
Europos Komisijos (EK) pir-
mininku Žanu Klodu Junkeriu 
(Jean-Claude Juncker). Jų su-
sitikimas buvo kiek netikėtas 
- kad susitiktų su EK vadovu, 
Britanijos premjeras atšaukė 
savo vizitus į Švediją ir Daniją.

Per derybas buvo kalbama 
apie D. Kamerono norą įjungti 
„avarinius stabdžius”, skirtus 
apkarpyti socialines išmokas 
migrantams. Po susitikimo 

premjeras teigė matąs pažan-
gą, tačiau parengtas pasiū-
lymas dėl ES reformų nėra 
pakankamai geras.

D. Kameronas anksčiau 
pateikė ES reikalavimus, su-
sijusius su keturiomis pagrin-
dinėmis sritimis: teisingumo 
garantijomis šalims, kurios 
nėra euro zonos narės, didesniu 
konkurencingumu, atleidimu 
nuo bloko pastangų kurti „vis 
glaudesnę sąjungą” ir socialinių 
garantijų atvykėliams į Britaniją 
iš Bendrijos šalių suvaržymu. 

Daugiausia nesutarimų ke-
lia D. Kamerono reikalavimas 
nustatyti naują tvarką, kad į 
Britaniją atvykę migrantai iš 
kitų ES šalių galėtų preten-
duoti į socialines išmokas tik 
išgyvenę šalyje bent ketverius 
metus. 

Vašingtonas, sausio 31 d. 
(ELTA). Artėjant pirminiams 
demokratų ir respublikonų 
rinkimams Ajovos valstijoje, 
apklausos rodo, kad šiose par-
tijose pirmaujančių pozicijų 
neapleidžia Donaldas Trampas 
(Donald Trump) ir Hilari 
Klinton (Hilary Clinton), skel-
bia BBC. 

Dienraščio „Des Moines 
Register” ir naujienų agen-
tūros „Bloomberg” atliktos 
apklausos duomenimis, 23 

D. TRAMPAS IR H. KLINTON IŠLIEKA 
POPULIARIAUSIAIS SAVO PARTIJOSE

proc. respondentų mano, kad 
verslininkas D. Trampas turė-
tų tapti respublikonų partijos 
kandidatu į JAV prezidento 
postą. Antroje vietoje atsidū-
rė Teksaso senatorius Tedas 
Kruzas (Ted Cruz) (23 proc.), 
o trečioje Floridos senato-
rius Markas Rubijas (Marco 
Rubio) (15 proc.). Demokratų 
stovykloje pirmauja buvusi 
JAV valstybės sekretorė H. 
Klinton. 45 proc. apklausoje 
dalyvavusių gyventojų mano, 

kad ji turėtų tapti šios parti-
jos kandidate į JAV vadovo 
kėdę. Nuo jos nedaug atsilieka 
Vermonto senatorius Bernis 
Sandersas (Bernie Sanders) 
(42 proc.). 

Ikirinkiminis Demokratų 
partijos suvažiavimas, kaip 
manoma, įvyks Filadelfijoje 
l iepos  25-28  d ienomis . 
Respublikonų partijos suva-
žiavimas numatytas liepos 18-
21 dienomis Klivlande. Po jų 
paaiškės oficialūs partijų kan-
didatai prezidento rinkimuose, 
įvyksiančiuose lapkritį.

RUSĖS IŠŽAGINIMAS 
BUVO IŠGALVOTAS
Berlynas, sausio 29 d. 

(ELTA). Vokietijos institucijų 
teigimu, 13-metės rusų imi-
grantų dukros tvirtinimai, esą 
ją Berlyne išprievartavo užsie-
niečiai, buvo išgalvoti, skelbia 
Laisvosios Europos radijas.

Nepilnametė, atsiradusi 
kitą dieną po dingimo sausio 
11 dieną, papasakojo policijai, 
kad ją pagrobė ir prievartavo, 
kaip vėliau pareiškė jos šeima, 
keli migrantai iš Vidurio Rytų.

Berlyno prokuratūros at-
stovas nurodė, kad 13-metės 
mobiliajame telefone rasti duo-

menys atskleidė, kad mergaitė tą 
naktį praleido draugo namuose. 
Tai patvirtino ir 19-metis jau-
nuolis, su kuriuo ji leido laiką. 
Vaikino namuose buvo rasti 
keli 13-metės daiktai, tačiau, 
pasak prokuratūros atstovo, 
bute nerasta jokių galimo nu-
sikaltimo pėdsakų.

Berlynas sausio 28 d. 
įspėjo Maskvą nepolitizuoti 
šios bylos po to, kai Rusijos 
užsienio reikalų ministras 
Sergejus Lavrovas pareiškė, 
kad Vokietijos institucijos 
galėjo nuslėpti šio incidento 
faktus dėl kai kurių vidinių po-
litiškai korektiškų priežasčių.
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RUSIJOS TIKSLAS – UŽTVINDYTI 
VAKARUS PABĖGĖLIAIS

Užsienio ir Lietuvos spaudoje daug rašoma apie migrantus 
užplūdusius Europos Sąjungos valstybes ir jų keliamas proble-
mas juos priėmusioms šalims. Su jais susiduria ir Skandinavijos 
šalys. Norvegijos sieną migrantai kerta dviračiais ir senais au-
tomobiliais atvykę iš Rusijos. Norvegai, matydami, kad nesusi-
tvarkys su užlūdusiais pabėgėlių (kuriuos dažnai reikėtų vadinti 
ne pabėgėliais, bet ekonominės gerovės ieškančiais migrantais) 
srautais, be to, remdamiesi tarptautine teise, pagal kurią Rusija 
šiuo metu laikoma saugia pabėgėliams šalimi, nutarė grąžinti 
atbėgėlius atgal į šalį, iš kurios jie atvyko, t. y. į Rusiją. Ir ką 
jūs manote? Ogi Rusija uždarė sieną ir atgal migrantų neįsilei-
džia! Galima drąsiai tvirtinti, kad pabėgėliais užtvindyti Vakarų 
Europą yra svarbiausia Rusijos plano dalis, skirta įveikti ES šalių 
vienybę ir ekonominį pranašumą. Juk ne šiaip sau Kremliaus 
strategai prasitaria, kad „Eurpos Sąjunga privalo subyrėti per 
artimiausius 2-3 metus ir tai turi įvykti dėl pabėgėlių krizės.”

Kaip pasakoja migrantų priėmimo centruose Norvegijoje 
dirbę mūsų tautiečiai, ne visi iš Rusijos į Norvegiją dviračiais 
atmynę migrantai yra pabėgėliai iš Afganistano ar Sirijos. 
Pasirodo, ne vienas iš jų jau kurį laiką gyveno Rusijoje ir netgi 
turėjo sėkmingus verslus. Kol vieną dieną neatėjo „mandagūs 
vyrukai” ir davė ribotą laiką išsinešdinti iš Rusijos Skandinavijos 
kryptimi... Teko pusvelčiui parduoti verslą ir už gautus pinigus 
rinktis pabėgėlio maršrutą į Norvegiją. 

Kad migrantų srautus į Skandinavijos šalis organizuoju 
Rusija (kaip, beje, ir į visą likusią Vakarų Europą), neseniai 
patvirtino ir suomiai, pernai priėmę per 30 tūkst. pabėgėlių. Visa 
Suomijos pasienio zona nusėta paliktais senais rusiškais auto-
mobiliais, kuriais į šalį iš Rusijos plūsta migrantai. Suomiai jau 
seniai įtarė, kad Rusijos valdžia prisideda prie migrantų siuntimo, 
tačiau neturėjo įrodymų, kol kartą apie tai neprasitarė rusų pasie-
nietis, patvirtinęs, kad už 70 km nuo Suomijos sienos esančiame 
migrantų srautus tvarko vietos administracija ir Federalinio 
saugumo tarnybos (FSB – „federalnaja služba bezopastnosti”) 
pareigūnai, pirmenybę teikdami šeimoms su vaikais, suprasdami, 
kad tokių pabėgėlių suomiai negalės neįsileisti.

Stebint Rusijos veiksmus, organizuojančios pabėgėlių eks-
pansiją į Europą, kyla nemalonios asociacijos su Stalino politine 
veikla prieš Antrąjį pasaulinį karą. Tuomet Stalinas buvo suma-
nęs gudrų planą, kaip užkariauti Europą, o paskui ją „išvaduoti” 

– jis užleido Europą „ruduoju maru”. Tuomet planas išdegė tik 
iš dalies, nes Vakarų valstybių vadovai, nors ir pavėluotai, bet 
galų gale suprato, kokie Stalino tikslai. Šiandien matome pa-
našią situaciją, tik šįkart į Europą plūsta žmonės iš islamiškojo 
pasaulio. Vis dėlto reikia pripažinti, kad ne visi migrantai yra 
praktikuojantys musulmonai ir yra potencialūs radikalai islamis-
tai, be to, tarp jų galybė apgautų žmonių, kuriems buvo įteigta 
mintis, jog Europoje laukia pyragai (na, neatmeskime ir paikų 
kai kurių ES šalių politikų kvietimų atvykti „visiems”), jog čia 
galima daryti, ką tik nori (naujametinės nakties įvykiai ES mies-
tuose) ir t. t. Sumokėję kontrabandininkams nemažus pinigus, jie 
mano nusipirkę teisėtus bilietus į pažadėtąjį rojų Europoje. Todėl 
kyla klausimas, kas bus, kai jie supras, jog Europa negali visų 

priglausti, suteikti žadėtą gerovę ir nerūpestingą gyvenimą? O 
kur dar vietiniai gyventojai, kurie gerai suvokia, kas laukia už-
plūdus atėjūnams. Ar nekils vidaus karai tarp vietinių gyventojų 
ir migrantų?  Va tada ir ateitų Putinas-išvaduotojas... Turbūt net 
Leninas nesapnavo apie tokią dėkingą „revoliucinę situaciją”! 

Taigi dabar viskas priklausys nuo ES vadovų sugebėjimo 
priimti sprendimus, kuriuos galima pavadinti „ir vilkas sotus, 
ir avis sveika”. Deja, tai sunkiai suderinami dalykai, kai žino-
me, jog Kremlius nesėdi sudėjęs rankų ir ne tik organizuoja 
karus Artimuosiuose Rytuose ir migrantų srautus iš jų, bet ir 
dirba išsijuosęs per savo agentus aukščiausiuose ES valdžios 
sluoksniuose. Kaip sako mūsų politologai, „Putinas ilgai vykdė 
korupcijos eksportą į Europą, ir dabar bus nelengva sutraukyti 
tuos tinklus.” (Prisisminkime neseniai nuskambėjusį skandalą, 
kai amerikiečiai slapta klausėsi kai kurių ES vadovų telefoninių 
pokalbių. Nors mirk iš smalsumo, kaip įdomu, kas buvo sukėlęs 
tokį amerikiečių nepasitikėjimą?) Bent jau iš to, ką girdime ir 
matome viešojoje erdvėje, galimas ir toks akivaizdžių nesuta-
rimų tarp ES šalių vadovų paaiškinimas sprendžiant pabėgėlių 
ir ekonominės gerovės ieškančių migrantų sukeltą problemą. 

Bet dar svarbiau suvokti, kad sprendžiasi ne tik ES likimas, 
bet ir putinistinės Rusijos išlikimo klausimas. Todėl blogio ša-
knis matyti tik migrantuose, bet nepastebėti Rusijos vaidmens 
šiame chaose, būtų klaida. O laiko lieka vis mažiau ir ES, ir 
Rusijai.

Kęstutis Šilkūnas

Jau 60 metų Europa, nors ir 
su skausmais, bet vis dėlto 

atkakliai žengia laisvės, 
taikos, gerovės įtvirtinimo 

link. Tuo tarpu Rusijos 
vadovybė net ir griuvus 

Sovietų Sąjungai be vienos 
kitos išimties visai nesistengia 
pasirodyti iš geriausios pusės. 

Kodėl? 
Šis klausimas vėl iškilo, 

Rusijos užsienio reikalų minis-
trui Sergejui Lavrovui apkalti-
nus Vokietijos policiją, kad ši 
norinti užtušuoti vienos rusų 
mergaitės dingimo aplinkybes.

Vokie t i jos  par lamen -
to Žaliųjų frakcijos narė 
Marieluise Beck tokį S. 
Lavrovo pareiškimą pavadi-
no mėginimu nukreipti dėme-
sį nuo  blogėjančios padėties 
pačioje Rusijoje.

Tai esąs Rusijos pradėto 
propagandinio karo veiksmas, 
kuriuo, be to, siekiama destabi-
lizuoti ir Europos Sąjungą. Taip 
ji teigė pokalbyje su Vokietijos 
radijo „Deutschlandfunk” žur-
nalistu Pėteriu Kapernu.

„Turime išlaikyti blaivų 
žvilgsnį. Esmė čia ne tos mer-
gaitės atvejis. Tokie pareiš-
kimai tėra manevrai, kad nu-
kreiptų dėmesį nuo dramatiškai 
prastėjančios būklės Rusijoje – 
ne tik vidaus politikos, bet, visų 
pirma, ekonominės situacijos 
atžvilgiu”.

O prieš Vakarus nutaikytose 
kampanijose Rusija bando vaiz-
duoti Vakarus kaip „Sodomą ir 
Gomorą” ir propaguoti mintį, 
jog rusiškoji valdymo forma 
vis tik pati geriausia, – teigė 
M. Beck.

Viena vertus, tuo siekiama 
drąsinti Rusijos liaudį aki-
vaizdoje fakto, jog auksiniai 
V. Putino valdžios laikai jau 
praėję. Antra vertus, tokios 
propagandos antrasis tikslas 
yra pakirsti Europos Sąjungą, 

RUSIJOS VADOVAMS STINGA GEROS VALIOS
kad ji pradėtų irti ir visai suirtų. 
Todėl į tokius pareiškimus ir 
į su jais susijusius kaltinimus 
vokiečių policijai reikia žiūrėti 
labai rimtai.

Reikia Vokietijoje reaguoti 
tokiu būdu, kad kuo daugiau 
viskas būtų skaidru. „Mes 
neturime bijoti to, kad viskas 
kuo aiškiausiai matytųsi, kas 
mūsų šalyje dedasi”, – sakė 
Marieluise Beck.

Ji pridūrė, jog daug kur 
Europoje, taip pat ir Vokietijoje, 
kuriasi radikalų tinklas, agituo-
jantis prieš Europos Sąjungą. 
Pvz., „Prancūzijoje ponią 
Marine Le Pen finansiškai ir 
politiškai remia Rusija bei jos 
Dūma.

Žinome, kad visas šis 
tinklas tankiai mezgamas 
– nuo Nacionalinio fronto 
Prancūzijoje iki Jungtinės 
Karalystės nepriklausomy-
bės partijos Anglijoje, Ryto 
aušros Graikijoje ir Jobbiko 
Vengrijoje. Jų visų atstovai 
dalyvavo stebint tarptautiš-
kai nepripažintą, skandalin-
gą vadinamąjį referendumą 
Kryme”.

O grįžtant prie Vokietijos, 
kadangi kurį laiką tariamai 
buvo dingusi Vokietijos rusų 
mergaitė Berlyne, Maskvos 
vyriausybė pareikalavo, kad 
atsakingieji Berlyno pareigūnai 
pasiaiškintų.

Sausio 26-ąją, S. Lavrovas 
pareiškė, jog informacija ty-
čia slepiama. Jis pabrėžė, jog 
Vokietijoje patiriamos migra-
cijos problemos neturėtų vesti 
į pagundą „tikrovę politkorek-
tiškai užtušuoti”.

Anot Rusijos žiniasklaidos 
pranešimų, mergaitę „pietietiš-
kai” atrodantys vyrai pagrobė ir 
išprievartavo. Tačiau Berlyno 
policija teigė negavusi jokių 
ženklų, kad galėjo įvykti pa-
grobimas ar išprievartavimas.

„Tai propagandos banga”, 
– sakė Vokietijos tarptautinės 
radijo ir televizijos stoties 
„Deutsche Welle” žurnalistas 
Andrejus Gurkovas, apibū-
dindamas tai, kaip Rusijos 
žiniasklaidos priemonės trak-
tuoja tariamai iš Vokietijos rusų 
šeimos pagrobtos ir išžagintos 
13-metės mergaitės atvejį.

Šita propaganda siekia-
ma kurstyti nuotaikas prieš 
Europą. Eskaluojamos kalbos 
apie tariamą pagrobimą ir ly-
tinį skriaudimą, nors policija 
pakartotinai suabejojo šios 
istorijos tikrumu, bet Rusijos 
užsienio reikalų ministras vis 
tiek pareikalavo be spragų iš-
aiškinti tai, kas atsitiko „mūsų 
mergaitei Lisai”.

Šitas atvejis „televizijoje 
masyviai išpučiamas su tikslu 
parodyti, jog Europa, dabar 
tiesiog užtvindyta pabėgėlių, 
nebepajėgi garantuoti buvusių 
ar ir esamų Rusijos piliečių 
saugumo”.

Pasak A. Gurkovo, nauja 
Rusijos doktrina tokia:

„Visus, kurie turi rusiškų 
šaknių, globoja, taip sakant, 
Maskva. Šiąja tad prasme S. 
Lavrovas tik reagavo į klau-
simą, kuris šiuo metu visų 
medijų Rusijoje labai eska-
luojamas”.

O to tikslas, A. Gurkovo 
nuomone, dvejopas:

„Pirma, įkaitinti priešeuro-
pietiškas nuotaikas ar apskritai 
Rusijoje kurstyti neigiamas 
emocijas Europos atžvilgiu. 
Juodinant Europą stiprina-
ma Vladimiro Putino ir jo 
vyriausybės pozicija vidaus 
politikoje.

Antra, svetimšaliams ne-
draugiškos nuotaikos, kurių 
Vokietijoje tikrai esama ir 
kurios stiprėja, yra panaudo-
jamos tam, kad tam tikru būdu 
būtų spaudžiama Vokietijos 
valdžia, konkrečiai – kanclerė 
A. Merkel.

Kremliui, savaime aišku, 
būtų paranku, jei ponia A. 
Merkel dabar atsistatydintų”.

Kremliui ypač trukdo 
jos griežta laikysena sank-
cijų prieš Rusiją klausimu. 
Kurstydama nuotaikas prieš 
Europą ir ypač prieš Vokietijos 
kanclerę Maskva nori nukreip-
ti dėmesį nuo vidaus politikos 
problemų.

Jos susijusios su tuo, kad 
Rusijai, kenčiančiai nuo žemų 
naftos kainų, reikia pinigų, 
tačiau dėl sankcijų Kremlius 
nebeįstengia pasiskolinti rei-
kiamų pinigų iš užsienio, 
– rašoma Vokietijos radijo 
„Deutschlandfunk” svetainė-
je, kuri taip pat svarsto, kiek 
Vokietijoje gyvenantys rusai 
veikiami Rusijos žiniasklaidos, 
o Rusijos spaudai, radijui ir te-
levizijai dar labai toli iki laisvos 
žiniasklaidos. 

M. Drunga, LRT
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Lietuvos ambasada Airijoje 
kartu su kelionių agentūra 
„Estravel” sausio 22–24 die-
nomis didžiausioje Airijos 
turizmo parodoje, vykusioje 
Dubline, kvietė airius apsilan-
kyti Lietuvoje.

Atostogų ir trumpų kelionių 
kryptis besirenkantiems airiams 
buvo siūloma pažinti turtingą 
Lietuvos istoriją, pajusti gamtos 
ramybę, išbandyti SPA ar me-
dicininio turizmo privalumus, 

LIETUVOS STENDAS – DIDŽIAUSIOJE 
AIRIJOS TURIZMO PARODOJE

o parodos lankytojai pateikė ir 
netikėtų pageidavimų – atsira-
do norinčių išbandyti poledinę 
žūklę, grybavimą ar surengti 
piligrimines keliones.

Agentūra „Estravel” už-
mezgė naudingų kontaktų su 
Airijoje veikiančiais kelionių 
operatoriais. Su jų pagalbos 
tikimasi ne tik parodos metu, bet 
visus metus teikti informaciją 
apie Lietuvos turizmo galimy-
bes.                             LR URM

Sausio 21–24 d. vyko 
Lotynų Amerikos ir Kanados 
lietuvių jaunimo bendruome-
nių atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ir užsie-
nio reikalų viceministras 
Mantvydas Bekešius.

Susitikimo metu kartu 
su lietuvių kilmės žymiais 
Brazilijos menininkais bro-
liais dvyniais „os gemeos”  
ir diasporos patirties turinčiu 
Jurgiu Didžiuliu lietuvių jauni-
mas iš Brazilijos, Argentinos, 
Urugvajaus, Venesuelos bei 
Kanados kalbėjo apie iden-
titetą, lietuvybės išlaikymą, 
diskutavo apie dvigubos pilie-
tybės suteikimą, mokėsi rengti 
projektus ir tokiu būdu stiprinti 
savo organizacijas.

„Džiaugiuosi, kad trečios 
ar net ketvirtos kartos jaunie-
ji lietuvaičiai ne tik didžiuo-
jasi savo kilme, bet ir noriai 
mokosi lietuvių kalbos, do-
misi Lietuvos aktualijomis, 
stengiasi esant progai atvykti 
į gimtinę aplankyti giminai-
čius ar draugus”, – susitikimo 
metu sakė viceministras M. 
Bekešius.

„Nors Pietų Amerika toli, 
tačiau visiems ten sutiktiems 

LOTYNŲ AMERIKOS IR KANADOS 
JAUNIEJI LIETUVIAI NORI KURTI 

LIETUVAI
lietuvių kilmės jaunuoliams 
Lietuva yra nepaprastai bran-
gi. Jie nori prisidėti prie 
Lietuvos garsinimo, ben-
drauti ir užmegzti ryšius 
tarpusavyje ir su kitomis 
jaunimo organizacijomis 
Lietuvoje. Jiems reikia pa-
dėti organizaciniais, vady-
biniais klausimais, todėl 
ypatingas vaidmuo tenka 
Lietuvos generaliniam kon-
sulatui San Paule, kuris yra 
svarbus ramstis vietos di-
asporai ir vienintelė mūsų 
šalies diplomatinė atstovybė 
kontinente”, – pažymėjo M. 
Bekešius.

Anot viceministro, Pietų 
Amerikos lietuvių bendruo-
menės jau pradėjo planuoti 
valstybės šimtmečiui skirtus 
renginius, atsakingai ruošiasi 
palaikyti lietuvių dalyvavimą 
2016 m. Olimpinėse žaidynė-
se Rio Žaneire.

Sausio 24 dieną vicemi-
nistras kartu su Brazilijos lie-
tuvių bendruomenių atstovais 
bei suvažiavimo dalyviais 
taip pat dalyvavo mišiose ir 
minėjime, skirtame Sausio 
13-osios įvykiams, bei padė-
jo gėles prie Laisvės pamin-

Lotynų Amerikos ir Kanados jaunieji lietuviai.                                                                LR URM nuotr.

klo Vila Zelinoje, lietuvių 
įkurtame rajone.

Savo vizito metu vice-
ministras sausio 22 d. taip 
pat lankėsi Itai užsieniečių 
kalėjime, kuriame susitiko 
su kalinčiais už narkotinų 
medžiagų gabenimą lietu-
viais. Apsilankymo metu M. 
Bekešius susitiko su kalėjimo 
viršininku aptarti kalinių si-
tuacijos bei medikų pagalbos 

suteikimo galimybes vienam 
iš kalinčių lietuvių. 

Sausio 21 d. susitikimo 
metu su San Paulo valstijų vi-
cegubernatoriumi M. Franca 
viceministras M. Bekešius 
aptarė dvišales verslo gali-
mybes. Pokalbio metu buvo 
išskirti tokie sektoriai kaip 
gyvybės mokslai, technolo-
gijos bei švietimas, kurie bus 
įtraukti į naują bendradarbia-

vimo sutartį. Planuojama, 
kad 2016 m. rugsėjo mėnesį 
vyksiančiame „Life Sciences 
Baltics” renginyje dalyvaus 
ir Brazilijos verslo atstovai. 

Šiais metais kasmetinis 
Lotynų Amerikos ir Kanados 
lietuvių jaunimo bendruo-
menių atstovų suvažiavimas 
vyksta Lituanikoje, lietuvių 
sodybų bendruomenės centre 
už San Paulo miesto. LR URM

Lietuvos  ambasadorė 
Kinijoje Ina Marčiulionytė 
sausio 20–22 dienomis lankėsi 
Šendžene ir Honkonge, kur 
pristatė Lietuvos investicinę 
aplinką, šalies produktus ir 
paslaugas, mokslinį poten-
cialą.

Šendžene  ambasado -
rė susitiko su vicemeru Ai 
Xuefeng ir kitais miesto admi-
nistracijos vadovais, Rytų ir 
Vidurio Europos ekonomikos 
ir kultūros plėtros asociacijos 
Šendžene generaliniu sekre-
toriumi Lyu Chuanzhen, lan-
kėsi elektromobilių įmonėje 
„BYD”, kūrybinių industrijų 
įmonėje „Fantawild”, „OCT” 
kontroliuojančiosios bendro-
vės būstinėje.

Šendženo administracijos ir 
įmonių atstovai buvo pakvies-

ti bendradarbiauti rengiant 
Europos Sąjungos programos 
„Horizon 2020” projektus, ap-
silankyti Lietuvoje, susipažinti 
su galimybėmis bendrai vei-
klai plėsti, dalyvauti forume 
„Life Sciences Baltics”.

Sausio 21–22 d. amba-
sadorė lankėsi Honkonge, 
vizitą pradėdama susitikimu 
su vietos lietuvių bendruome-
ne. 2015 metų rugsėjį Pekine 
ambasadorės kadenciją pradė-
jusi I. Marčiulionytė prisistatė 
Honkongo administracijos 
Protokolo departamento direk-
torei Judy Li ir aptarė galimus 
aukšto lygio vizitus.

Ambasadorė taip pat su-
sitiko su Honkongo preky-
bos plėtros tarybos ir „China 
Merchant Group” atstovais.

LR URM

ŠENDŽENE IR HONKONGE PRISTATYTOS 
VERSLO LIETUVOJE GALIMYBĖS
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Rašytoja Rūta Šepetys, 
tarptautinio pripažinimo su-
laukusio bestselerio „Tarp 
pilkų debesų” autorė, pradeda 
savo naujo istorinio romano 
„The Salt to the Sea” („Druska 
jūrai”) pristatymų JAV skaity-
tojams ciklą. Knygos pristaty-
mų ciklas prasidės vasario 3 
d. 12 val. autorės susitikimu 
su skaitytojais JAV Kongreso 
bibliotekoje Vašingtone.

Jauniesiems skaitytojams 
skirtame romane R. Šepetys  
aprašo vieną didžiausių Antrojo 
pasaulinio karo nusikaltimų 
– 1945 metų žiemą įvykusią 
keleivinio laivo „Wilhelm 
Gustloff” tragediją. Sovietų 
povandeniniam laivas torpeda-
vus – žuvo veik 10 000 kelei-
viniu laivu „Wilhelm Gustloff” 
plaukusių civilių gyventojų, 
kurie frontui artėjant traukėsi į 
Vakarus. Romane pasakojama 
apie lietuvaitę Joaną, lenkę 
Emiliją ir iš Karaliaučiaus ki-

lusį Florianą, kurie, bėgdami 
nuo karo baisumų, susitinka 
keleiviniame laive „Wilhelm 
Gustloff”. Tragedijos akivaiz-
doje jaunuoliai privalo rasti 
jėgų, pasitikėti vienas kitu ir 
tapti beatodairiškai drąsūs, 
kad išsigelbėtų. Tautiniai, kul-
tūriniai ar socialiniai skirtumai 
tampa visiškai nesvarbūs, nes 
dešimt tūkstančių laive esančių 
žmonių turi kovoti dėl to paties 
dalyko – išlikimo.

Romano „The Salt to 
the Sea” pristatymų 

JAV skaitytojams ciklo 
programa:

Vasario 3 d., 14:00 val. 
– JAV Kongreso biblioteka 
Vašingtone, 

19:00 val. – Lietuvos Res-
publikos ambasada Vašingtone

Vasario 4 d., 19:00 val. – 
Barnes & Noble, 2614 Central 
Park Avenue, Yonkers, NY 
10710.

Vasario 6 d., 9:00 val. 

JAV PRISTATOMA NAUJA 
RŪTOS ŠEPETYS KNYGA 
„THE SALT TO THE SEA”

Rūta Šepetys JAV pristato naują knyga „The Salt to the Sea”.  
                                                                                    LR URM nuotr. 

– Čikagos lituanistinė moky-
kla, Jaunimo centras, 5620 S 
Claremont Ave, Chicago, IL 
60636),

12:30 val. – Maironio litu-
anistinė mokykla, PLC, 14911 
E 127th St, Lemont, IL 60439.

14:00 val. – Lietuvių dailės 
muziejus, 14911 E 127th St, 
Lemont, IL 60439.

Vasario 8 d., 19:00 val., 
The Book Stall, 811 Elm 
Street, Winnetka, IL 60093.

Vasario 9 d. ,18:30 val. – 
Cambridge Public Library, 449 
Broadway,  Cambridge, MA.

Vasario 10 d., 19:00 val. 
– Literati Bookstore, 124 E. 
Washington, Ann Arbor, MI 
48104.

Vasario 11 d., 19:00 val. 
– 7St. Charles City-County 
Library District, Kisker Road 
Branch, 1000 Kisker Road, St. 
Charles, MO 63304.

Vasario 12 d., 19:00 val. 
– The King’s English, 1511 
S 1500 E, Salt Lake City, UT 
84105.

Vasario 16 d., 18:30 val. 
– {pages} a bookstore, 904 
Manhattan Ave, Manhattan 

Beach, CA 90266.
Vasario 17 d., 19:00 val. 

– Towne Center Books, 555 
Main St., Pleasanton, CA 
94566.

Vasario 18 d. 19:00 val. – 
A Great Good Place for Books, 
6120 La Salle Ave, Oakland, 
CA 94611.

Vasario 21 d., 12:30 val. 
– Southfield, MI, Divine 
Providence Lithuanian Church.

Knygą iš le ido le idy-
kla Philomel Books; ISBN 
9780399160301.

Daugiau informacijos apie 
knygą galima rasti tinklalapyje 
www.rutasepetys.com

Sausio 29 d. – 31 d. Či-
kagos laisvalaikio ir pramogų 
centre vykusioje namams 
skirtoje parodoje „Ideal 
Home Show Chicago” lie-
tuvių įmonė „SolidBuild” 
pristatė Lietuvoje pagamintą 
natūralios medienos sodo na-
melį. Originalaus dydžio, itin 
patrauklios išvaizdos, be vinių 
suręstas statinys traukė rengi-
nio lankytojų dėmesį. Dažnas 
ėjo apžiūrėti namelio iš vidaus, 
klausinėjo apie galimybes tokį 
pasistatyti savo kieme.

Specialiai į parodą susitik-
ti su tautiečiais verslininkais 
atvykęs generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas 
džiaugėsi, jog Lietuvos vers-
lai vis aktyviau skinasi kelią į 
plačią JAV rinką. „SolidBuild” 
Lietuvoje gamintus natūralios 
medienos statinius į JAV im-

ČIKAGOJE PRISTATYTA LIETUVOJE 
GAMINAMA PRODUKCIJA

Iš kairės: įmonės „SolidBuild” savininkas Andrius Šližius ir LR generalinis konsulas Čikagoje  
Marijus Gudynas.                                                                           LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

Anykščių medžių lajų 
takas sulaukė tarptautinio 
pripažinimo. Jungtinių tautų 

ANYKŠČIŲ MEDŽIŲ LAJŲ TAKUI – TARPTAUTINIS APDOVANOJIMAS

Anykščių medžių lajų takas.                                                                                                  apollo.tvnet.lv

Pasaulio turizmo organizaci-
jos 12-tą kartą rengiamų pres-
tižinių turizmo inovacijų ir 

meistriškumo apdovanojimų 
„Turizmo inovacijos įstaigo-
se” grupėje Medžių lajų takui 

skirta pirmoji vieta. Šioje 
grupėje dalyvavo projektai 
iš Brazilijos, Indonezijos, 
Ispanijos ir Šveicarijos.

Šiais metais buvo gau-
tos  109 paraiškos iš  50 
šalių. Į finalą atrinkta 15 
projektų iš: Kolumbijos, 
Indonezijos, Kenijos, Puerto 
Riko, Brazilijos, Lietuvos, 
I s p a n i j o s ,  Š v e i c a r i j o s , 
Kambodžos, Nepalo, Pietų 
Afrikos, Kroatijos ir Korėjos. 
Sausio 18 dieną Madride 
vyko iškilmingas į finalą 
patekusių projektų prista-
tymas. Iškilminga apdova-
nojimų ceremonija, kurios 
metu paaiškėjo nugalėtojai, 
vyko sausio 20 dieną Madride 

Tarptautinės turizmo parodos 
„Fitur” metu.

Medžių lajų tako Anykščių 
regioniniame parke idėją ini-
cijavo ir jo pastatymą orga-
nizavo Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba. Šis Medžių 
lajų takas - pirmasis Baltijos 
šalyse. Medžių lajų takas 
tęsiasi 300 metrų ir tolygiai 
kyla iki 21 metro aukščio virš 
žemės paviršiaus. Takas bai-
giasi apžvalgos bokštu, kurio 
apžvalgos aikštelė įrengta 34 
metrų aukštyje. Apžvalgos 
bokšto architektūros motyvu 
pasirinkta Lietuvos etnokul-
tūrinio regiono – Aukštaitijos 
tautinė juosta. Fasaduose do-
minuoja juostos motyvas iš 
rombų.              www.lietuva.lt

portuoja nuo 2009 m., o siū-
lomo asortimento pritaikymas 
įvairus: sodo, daržo ar baseino 
reikmėms, galima įsirengti 
pirtį, atskirą svečių kambarį 
ar meno dirbtuves, taip pat 
skirti vaikų žaidimams ir pan. 
Įmonės savininkas Andrius 
Šližius teigė, jog kasmetinė 
pardavimų apyvarta auga, 
kadangi pirkėjai vertina lie-
tuviškų gaminių kokybę, es-
tetinę išvaizdą. „SolidBuild” 
internetu platinami nameliai 
populiarūs visoje šalyje – jų 
jau įsigijo per keturiasde-
šimties Valstijų gyventojai. 
Verslininkas lietuvišką pro-
dukciją pristato ne tik Čikagos 
apylinkių, bet ir Kalifornijos, 
Kentakio valstijose vykstan-
čiose parodose. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija
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A R G E N T I N A

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy-
bės paskelbimą 1918 metų 
vasario 16 d. Argentinos lie-
tuvių bendruomenė paminės 
sekmadienį, vasario 14 d., 19 
val., Aušros Vartų parapijoje. 
Po šv. Mišių vyks Vilniaus 
universiteto merginų choro 
„Virgo” koncertas. Kviečiame 
visus dalyvauti.

DĖL PLSŽ SIŪLOMŲ 
SPORTO ŠAKŲ

Lietuvos URM Užsienio 
lietuvių departamentas pra-
neša, kad 2017 m. birželio 
30 – liepos 2 d. Kaune vyks X 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nės, kuriose organizatoriai la-
bai tikisi išvysti ir Argentinos 
atstovus. Kviečiame visus su-
interesuotus sportininkus vykti 
į Žaidynes, pasirinkti ir pažy-
mėti tas sporto šakas, kuriose 
galimai norėtų dalyvauti; tuo 
reikalu kreiptis į mūsų draugiją 
iki šių metų sausio 30 d.

SLA inf.

BELAUKIANT 
VASARIO 16-OSIOS 

MINĖJIMO
Klivlando lietuvių ben-

druomenės skyrius rengia 
Vasario 16-osios minėjimą,  
kuris įvyks  š. m. vasario 20 
d. 7 val. v. šeštadienį Lietuvių 
namuose, viršutinėje salėje.

Šio minėjimo prelegentė – 
Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių  departamen-
to direktorė  Gintė Damušytė, 
kuri gimė ir augo Klivlande, 
OH.

Dėl papildomos informa-
cijos prašome kreiptis į Zitą 
Masčinskienę (tel. 216-235-
5212) ir Virginiją Motiejūnas 
(tel. 216-526-5609).

„Dirvos” informacija

PARAIŠKA PARAMAI
Lietuvių Fondas praneša, kad priimamos paraiškos projektų paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lithuanianfoundation.org  

(LT/skiltyje „Parama”). Atkreipiame paraiškų teikėjų dėmesį, kad šiemet paraiškos priimamos iki balandžio 1 d.
LIETUVIŲ FONDO inf.

Vokietijoje ir Austrijoje 
gyvenantys lietuviai muzi-
kantai Laisvės gynėjų die-
nai paminėti surengė kon-
certą „Langas į Lietuvą”. 
Ambasados Vokietijoje ir 
pirmojo Austrijos ambasa-
doriaus Lietuvoje Floriano 
Haugo organizuotame vakare 
skambėjo lietuvių kompozito-
rių kūriniai.

Sveikindamas renginio sve-
čius Lietuvos ambasadorius 
Vokietijoje Deividas Matulionis 
kalbėjo apie Laisvės gynėjų 
dienos 25-erių metų sukaktį. Jis 
priminė Lietuvos žmonių kovą 
už laisvę ir jų dvasios tvirtybę, 

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI PAMINĖTI BERLYNE SKAMBĖJO LIETUVOS 
KOMPOZITORIŲ KŪRINIAI

kurios neįstengė palaužti SSRS 
agresija. 

Hanoveryje gyvenantis ir 
kuriantis pianistas Gintaras 
Januševičius pabrėžė ryšių 
su lietuviška muzika svarbą. 
„Gyvendami užsienyje pasi-
ilgstame lietuviško muzikos, 
mums teikia didelį  malonumą 
ją groti, o šiandien Berlyne 
buvo 10-asis, jubiliejinis, 
mūsų trio koncertas”, – kal-
bėjo atlikėjas.

Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio, Stasio Vainiūno, 
Zitos Bružaitės, Anatolijaus 
Šenderovo, Loretos Narvilaitės 
kūrinius renginyje atliko Dalia 

Dėdinskaitė (smuikas), Gleb 
Pyšniak (violončelė) ir Gintaras 
Januševičius (fortepijonas).

Austrijoje ir Vokietijoje gy-
venančių muzikantų teigimu, 
lietuvių kompozitorių kūriniai 
programose tampa nuostabiais 
atradimais publikai, nieko iki 
tol nežinojusiai apie Lietuvos 
kūrėjus.

Specialiai šiam projek-
tui ir 25-osioms Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
metinėms paminėti kompozi-
torė Loreta Narvilaitė sukūrė 
lietuviškos tematikos kūrinį 
„Pamatyk jūrą tolumoje”, ku-
ris Vokietijos sostinėje skam-

bėjo pirmą kartą. Atlikėjų 
trio pristatė ir savo išleistą 
kompaktinę plokštelę. Šis trio 
koncertas – pasaulinio turo da-
lis. Menininkai jau koncertavo 
JAV, Italijos, Čekijos, Švedijos 
ir kitų šalių publikai.

Projektą parėmė Lietuvos 
kultūros taryba, jį pristatant ben-
dradarbiauta su Lietuvos amba-
sadomis Švedijoje, Austrijoje, 
Čekijoje, Italijoje, JAV, Rusijoje, 
Ukrainoje bei Vengrijoje.

Atlikėjų viešnagę remia 
Lietuvos kultūros ministerija, 
ją organizuojant prisidėjo 
Lietuvos kultūros institutas. 

LR URM

Dalia Dėdinskaitė (smuikas), Gintaras Januševičius (fortepijonas), Gleb Pyšniak (violončelė) ir Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 
Deividas Matulionis.                                                                                                                                                                   LR URM nuotr.

Li tuan i s t ikos  ty r imo 
ir studijų centras pradėjo 
ruošti parodą apie Šiaurės 
Amerikos lietuvių tautinių 
šokių švenčių istoriją. 

Ši paroda bus jau trečioji 
pastaraisiais metais LTSC 
paruošta kilnojama paroda, ji 
bus pristatyta šių metų birže-
lio 30–liepos 3 d. Baltimorėje 
vyksiančioje XV tautinių 
šokių šventėje. Su šventės 
komitetu ir Lietuvių tautinių 
šokių institutu jau aptarėme 
parodos koncepciją, todėl 
kreipiamės į praėjusių šven-
čių dalyvius, vadovus, foto-
grafus – jeigu savo archyve 
turite įdomios medžiagos 
(kokybiškų nuotraukų, do-
kumentų, emblemų ir pan.), 
maloniai prašome ja pasida-
linti su Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centru. Jeigu ekspo-
natus norėsite pasilikti, mes 
pasidarysime kopijas, o origi-
nalus grąžinsime. Kviečiame 

RENGIAMA PARODA APIE ŠOKIŲ ŠVENTES
ir finansiškai prisidėti prie 
parodos rengimo ir iš anksto 
dėkojame. Daugiau informa-

Čikagoje 1980 m. vykusios gausiausios pagal dalyvių skaičių VI šokių šventės meno vadovė Nijolė 
Pupienė (kairėje) su LTSC vicepirmininke Loreta Timukiene apžiūrėjo LTSC parodą ,,Atversim 
dainų švenčių skrynią” ir sutarė bendradarbiauti ruošiant parodą apie šokių švenčių istoriją.  
                                                                                                                        Audronės Sidaugienės nuotr.

cijos tel. 773-434-4545 arba 
el. paštu info@lithuanianre-
search.org

„SPORTAS 
– RYŠYS SU 

LIETUVA”
Kūno kultūros ir sporto 

departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės skel-
bia užsienio lietuvių organi-
zacijų 2016-ųjų metų kūno 
kultūros ir sporto projektų fi-
nansavimo konkursą „Sportas 
– ryšys su Lietuva” ir kviečia 
teikti paraiškas.

Paraiškos dėl dalyvavimo 
konkurse gali būti teikiamos 
nuo 2016 m. sausio 1 iki 
vasario 15 dienos. Projektų 
paraiškas gali teikti tik teisės 
aktų nustatyta tvarka įregis-
truotas užsienio lietuvių orga-
nizacijos.

Užpildyta paraiškos forma 
su priedais, turi būti pateikta 
departamentui iki 2016 m. 
vasario 15 d. Daugiau infor-
macijos www.kksd.lt skyrelyje 
„kūno kultūra” -> „finansavi-
mo konkursai”.            

LR URM
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LIETUVA IR PASAULIS

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius vasario 
2 dieną Vilniuje susitiks su Europos saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacijos (ESBO) atstove žiniasklaidos laisvei Dunja 
Mijatovič. Susitikime planuojama aptarti propagandos keliamas 
grėsmes, ypač agresijos prieš Ukrainą kontekste, bei galimas 
atsako priemones.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skyrė 20 tūkst. eurų 
humanitarinę pagalbą pabėgėliams Turkijoje remti. Lėšos bus 
pervedamos Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
biurui (angl. UNHCR).

Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis sausio 
29 dieną dalyvavo Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos 
Ukrainai padovanotų antivirusinių vaistų perdavimo ceremo-
nijoje. Vaistus priėmęs Ukrainos sveikatos apsaugos ministras 
Aleksandras Kvitašvilis nuoširdžiai dėkojo Lietuvai už opera-
tyvią paramą šiuo metu kiaulių gripo protrūkį išgyvenančiai 
Ukrainai. Lietuva kol kas vienintelė šalis, suteikusi tokią ypač 
reikalingą paramą Ukrainai. Iš Sveikatos apsaugos ministerijos 
tvarkomo valstybės rezervo ir iš ministerijos materialinių atsar-
gų rezervo Ukrainai skirtos 30 088 dviejų rūšių antivirusinių 
vaistų pakuotės. Vadovaujantis Valstybinės pasirengimo gripo 
pandemijai programos nuostatomis ir atsižvelgiant į Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomendacijas, Sveikatos apsaugos 
ministerija buvo sukaupusi antivirusinių vaistų, skirtų gripo 
profilaktikai ir gydymui, atsargas. Vyriausybė, atsižvelgdama 
į Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos prašymą, leido šias 
atsargas panaudoti suteikiant humanitarinę pagalbą Ukrainai.  
Humanitarinės pagalbos siunta Ukrainai buvo pristatyta sausio 
25 dieną. Vaistai jau paskirstyti į labiausiai epidemijos apimtus 
Ukrainos regionus.

Lietuvos ambasada Kijeve sausio 27 dieną į neformalų 
susitikimą sukvietė pagrindinių Ukrainos žiniasklaidos priemo-
nių atstovus, žinomus žurnalistus ir Ukrainos nevyriausybinių 
organizacijų analitikus. Renginį, kuriame dalyvavo apie 30 įta-
kingų visuomenės nuomonės formuotojų, organizavo Lietuvos 
ambasada Ukrainoje, šiuo metu vykdanti NATO kontaktinės 
ambasados Ukrainoje funkcijas, kartu su Lietuvos krašto ap-
saugos ministerija.

Sausio 27-ąją, minint Tarptautinę Holokausto aukų atmini-
mo dieną LR užsienio reikalų ministerijoje surengti Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus kilnojamų parodų „Lietuvos žy-
dai už geležinės uždangos” ir „Vilniaus geto afišos” pristatymai.

Lietuvos ambasadorė Skaistė Aniulienė įteikė skiriamuosius raštus 
Pasaulio turizmo organizacijos generaliniam sekretoriui Talebui 
Rifai. LR URM nuotr.

Lietuvos ambasadorė Skaistė Aniulienė sausio 27 dieną 
įteikė skiriamuosius raštus Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) 
generaliniam sekretoriui Talebui Rifai. Įteikdama skiriamuosius 
raštus ambasadorė pasidžiaugė, jog praėjusią savaitę vienu lan-
komiausių turizmo objektų Lietuvoje tapęs medžių lajų takas, 
esantis Anykščių regioniniame parke, laimėjo Pasaulio turizmo 
organizacijos apdovanojimą turizmo verslo inovacijų srityje. 
Pokalbyje pažymėta, kad Lietuva aktyviai dalyvauja PTO veikloje 
ir 2015 m. pirmą kartą šalies istorijoje buvo išrinkta vadovauti 
Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos Europos regiono 
komisijai. PTO misija – propaguoti ir plėtoti turizmą, kaip svarbią 
priemonę, skatinančią taiką ir supratimą, ekonominę plėtrą ir tarp-
tautinę prekybą. Svarbiausios PTO politikos formavimo kryptys 
ir veikla: darnios turizmo plėtros skatinimas, turizmo tyrimai, 
statistinių duomenų rinkimas, ekonominės plėtros, prekybos 
liberalizavimo, viešosios ir privačios partnerystės skatinimas, 
turizmo paslaugų kokybės gerinimas, turizmo veiklos regionuose 
aktyvinimas, mokymų, seminarų, konferencijų organizavimas ir 
kt. Lietuva Pasaulio turizmo organizacijos nare tapo 2003 metais. 
PTO būstinė įsikūrusi Madride. Ispanijos sostinėje taip pat rezi-
duoja Lietuvos ambasadorė S. Aniulienė.                         LR URM

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos politikos direkto-
rius Rolandas Kačinskas sau-
sio 25–26 dienomis Vilniuje 
vykusiose konsultacijose su 
Vengrijos užsienio reikalų 
ministerijos politikos direk-
toriumi Levente Benkö deri-
no pozicijas aktualiais ES ir 
NATO politikos klausimais, 
aptarė dvišalio bendradarbia-
vimo darbotvarkę.

Lietuvos atstovas akcen-
tavo ES Rytų kaimynystės, 
paramos Ukrainai, vieningos 
ES ir NATO politikos Rusijos 
atžvilgiu klausimų svarbą.

„Šiandien kaip niekada 
svarbu stiprinti ES solidarumo 
principą ir didinti tarpusavio 
supratimą apie grėsmes, ky-

LIETUVOS IR VENGRIJOS POLITINĖS 
KONSULTACIJOS ES IR NATO KLAUSIMAIS

lančias mūsų valstybėms. Šiuo 
metu rengiama ES Globali 
užsienio ir saugumo politikos 
strategija turi remtis realiu, o 
ne trokštamos saugumo situa-
cijos įvertinimu. Tik įvardijus 
grėsmes, galėsime turėti tvarią 
ir veiksmingą strategiją”, – tei-
gė R. Kačinskas.

Pasak Lietuvos diplomato, 
greta išorės grėsmių, turime 
adekvačiai reaguoti ir į vidaus 
problemas. „Migracijos krizės 
akivaizdoje ES išorės sienų 
apsauga yra ne pasirinkimas, 
bet būtinybė. Kartu turime 
bendradarbiauti su migrantų 
kilmės ir tranzito šalimis, vyk-
dyti sutartus veiksmus”, – sakė 
R. Kačinskas.

Kalbant apie saugumo po-

litiką ir bendradarbiavimą 
su NATO, Lietuvos atstovas 
pabrėžė transatlantinių ryšių 
stiprinimo ir NATO sąjungi-
ninkų vieningai Velse patvir-
tinto Parengties veiksmų plano 
įgyvendinimo svarbą.

„Vertiname Vengrijos in-
dėlį į NATO šalių saugumą. 
2015 metais Vengrijos karinės 
oro pajėgos vadovavo NATO 
Baltijos oro policijos misijai. 
Tai puikus solidarumo pavyz-
dys artėjant NATO Varšuvos 
viršūnių susitikimui. Tikimės, 
kad liepos mėnesį NATO 
susitikimas Varšuvoje žymės 
naują saugumo kokybės lygį 
regione”, – pažymėjo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
politikos direktorius. LR URM

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos politikos direktorius Rolandas Kačinskas Vilniuje su Vengrijos 
užsienio reikalų ministerijos politikos direktoriumi Levente Benkö aptarė Lietuvos ir Vengrijos ben-
dradarbiavimo pozicijas aktualiais ES ir NATO politikos klausimais.                            LR URM nuotr.

Lietuvos ambasada Rygoje, 
bendradarbiaudama su svei-
katos gerinimo centru Spa 
Vilnius ir Vilniuje įsikūrusiu 
Medicinos diagnostikos ir 
gydymo centru, Latvijos tu-
rizmo verslo ir žiniasklaidos 
atstovams surengė Lietuvos 
medicinos ir sveikatinimo 
turizmo galimybių pristatymą.

Sveikindamas renginio da-
lyvius, Lietuvos ambasadorius 
Latvijoje Ričardas Degutis pa-
sidžiaugė kasmet tarp Lietuvos 
ir Latvijos  augančiu turistų 
srautu, kartu pažymėdamas, 
kad šis renginys – vienas iš 
kasmet ambasados organizuo-
jamųjų atvykstamąjį turizmą 
į Lietuvą skatinamųjų rengi-
nių, kurių tikslas – pristatyti 
Lietuvos turizmo verslo ak-
tualijas bei stiprinti ir plėsti 
kontaktus tarp abiejų šalių 
turizmo paslaugų tiekėjų.

Renginy je  da lyvavęs 
Lietuvos medicinos turizmo 
klasterio vykdantysis direk-
torius Gražvydas Morkus, 
pristatydamas medicinos tu-
rizmo Lietuvoje iššūkius ir 

RYGOJE PRISTATYTOS LIETUVOS MEDICINOS 
IR SVEIKATINIMO TURIZMO GALIMYBĖS

galimybes, pažymėjo, kad 
Lietuva turi daug ką pasiūlyti 
kaimynams medicinos ir svei-
katinimo turizmo srityje, iš-
skirdamas kurortinio gydymo 
ir aukštos kokybės medicinos 
paslaugas Lietuvoje. Savo pra-
nešime primindamas, kad prieš 
porą metų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos medicinos turizmo 
bei kurortų asociacija pasirašė 
ketinimų protokolą – memo-
randumą, paklojusį pamatus 
regioninio Baltijos medicinos 
turizmo sukūrimui.

Renginyje dalyvavusiems 
Latvijos atstovams vienas se-
niausių ir gražiausių, apdova-
noto natūralios gamtos turtais 
Druskininkų kurortą, sveikatos 
gerinimo Spa Vilnius cen-
tro paslaugas pristatė minėto 
centro Plėtros direktorė Lina 
Nosevič. Anykščius, kaip naują 
traukos objektą iš Latvijos at-
vykstantiems turistams pristatė 
Anykščių turizmo informacijos 
centro vadybininkė Justina 
Verbickaitė, savo pranešime 
išskirdama Anykščių kultūrinį 
ir kulinarinį paveldą, galimybę 

paragauti vietinio vyno arba 
patiems išsikepti naminės duo-
nelės, svečių laukiančius unika-
lius Arklio, Angelų muziejus ir 
Siaurojo geležinkelio muzie-
jaus kompleksą. Ekstremalių 
pojūčių mėgėjams Anykščiai 
gali pasiūlyti pasivažinėjimą 
kartingais, apsilankyti nuo-
tykių ir labirintų parkuose, 
išbandyti vasaros rogutes, sli-
dinėjimo trasas, jodinėjimą 
žirgais ir pasimėgauti vandens 
pramogomis. Renginio metu 
taip pat buvo pristatytas šią 
vasarą Anykščiuose atidarytas 
Medžių Lajų takas - 300 m. 
ilgio ir 34 m. aukščio unikalus 
statinys, kuris, kaip pastebėjo 
J. Verbickaitė, yra vienintelis 
ne tik Lietuvoje, bet ir Rytų 
Europoje. 

Sveikindamas renginio da-
lyvius, Lietuvos ambasadorius 
Latvijoje Ričardas Degutis pa-
sidžiaugė kasmet tarp Lietuvos 
ir Latvijos augančiu turistų 
srautu, kartu pažymėdamas, 
kad šis renginys – vienas iš 
kasmet ambasados organizuo-
jamųjų atvykstamąjį turizmą į 
Lietuvą skatinamųjų renginių.

LR URM
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Lietuvos laisvės gynė-
jams atminti sausio 26 d. 
LR ambasadoje Vašingtone 
surengtas pianistės Agnės 
Radzevičiūtės koncertas. 
Skambėjo Frédérico Chopino, 
Ludwigo van Beethoveno 
ir Césaro Francko kūriniai. 
Prieš koncertą prisiminimais 
iš pirmosios JAV Kongreso 
delegacijos vizito Lietuvoje 
1990 m. vasarį ir antrojo vizito 
į Baltijos šalis 1991 m. vasarį 
dalijosi lietuvių kilmės JAV 
kongresmenas (1986-1995) 
Billas Sarpalius.

A. Radzevičiūtė gimė 

Agnė Radzevičiūtė.                                                                                                                LRKM nuotr.

PIANISTĖS AGNĖS RADZEVIČIŪTĖS KONCERTAS 
VAŠINGTONE LAISVĖS GYNĖJŲ ATMINIMUI

1992 metais Vilniuje. Mokėsi 
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio 
menų mokykloje. Nuo 2011-ųjų 
Agnė studijuoja „Manhattan 
School of Music” Niujorke.

2004 m. I tarptautiniame 
vokiečių ir austrų muzikos 
jaunųjų pianistų konkurse 
„Muzikos klavyrai” („Klavier 
Musik”) pelnė III vietą, o 
XIII respublikiniame Balio 
Dvariono pianistų konkur-
se Vilniuje tapo laureate. 
2006-aisiais pelnė pirmąsias 
vietas XIV tarptautiniame F. 
Chopino jaunųjų pianistų kon-
kurse Lenkijoje, VI tarptauti-

niame konkurse „Muzika be 
sienų” Druskininkuose bei V 
tarptautiniame fortepijoninių 
duetų konkurse Kaune. 2008 
m. pelnė I vietą Suomijoje vy-
kusiame tarptautiniame kon-
kurse „XXI amžiaus muzika”.

Pianistė ne kartą koncerta-
vo kartu su Kauno simfoniniu 
ir Lietuvos kameriniu orkes-
trais.

A. Radzevičiūtė buvo 
Mstislavo Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondo 
„Pagalba Lietuvos vaikams” 
stipendininkė (2006-2011).

LRKM

Šių metų sausio 28–30 d. 
Braunšveigo „LOT” teatre – 
Vokietijoje gyvenančios lietu-
vių režisierės ir choreografės 
Gerdos Raudonikis šokio spek-
taklio „Svajonių salos/salų sva-
jonės” premjera. Jau daugiau 
kaip 25 metus Braunšveige 
gyvenanti ir kurianti lietuvių 
režisierė ir choreografė, teatrų 
„esisto!company” ir „Kunas 
Modernus” meno vadovė G. 
Raudonikis čia yra žinoma kaip 
produktyvi netradicinio eks-
perimentinio, išradingo šokio 
teatro kūrėja.

Braunšveigo teatro mylėto-
jai ir jų svečiai jau ne kartą plojo 
režisierės premjerose, kuriomis 
ji dažnai lepina šokio teatro 
gerbėjus, o kai teatro kritikai 
rašo atsiliepimus apie jos netra-
dicinėse scenose neįprastomis 
temomis kuriamus spektaklius, 
režisierė jau dirba su kitais teatro 
pastatymais.

Vien per keletą pastarųjų 
metų, įvairiose Braunšveigo 
miesto erdvėse G, Raudonikis 
žiūrovus buvo pakvietusi į 
„Halfpipe” 2003 (riedledinin-
kai ir šokėjai), „Metamorfoze” 
2004 (cheerleaderiai ir šokė-
jai) „Kova dėl garbės” 2006 
(kikboksininkai ir šokėjai), 
„Horizontas” 2007 (gimnastai 

VOKIETIJOJE GYVENANČIOS LIETUVIŲ REŽISIERĖS 
ŠOKIO SPEKTAKLIS „SVAJONIŲ SALOS/SALŲ SVAJONĖS” 

BRAUNŠVEIGE

ir šokėjai), „Kartu” 2008 (brei-
ko šokėjai ir baleto šokėjai), 
„Auspicium” 2009 (plaukikai 
ir šokėjai), „Taip yra!” 2010 
(neįgalieji ir šokėjai) ir kitus. 
Projektai sulaukė ne tik vo-
kiečių publikos pagyrų, bet ir 
gausių teatro kritikų bei žurna-
listų atsiliepimų. Sunku būtų 
įsivaizduoti, jog gali būti kitaip, 
pamačius šios eksperimentinio 
teatro ir šokio sintezės neven-
giančios menininkės kūrybą.

Sausio gale Braunšveigo 
„LOT” teatro scenoje jau lau-
kiama kita šios lietuvių reži-
sierės ir choreografės premje-
ra. „esistso!company” sudė-
tis ir šį kartą pilna kontrastų. 
Choreografė į projektą pakvietė  

dvi šokėjas, eritrėjiečių muzi-
kantą ir neįgaliuosius, iš jų penki 
atvyks iš Lenkijos.

Šokio spektaklis „Svajonių 
salos/salų svajonės” tai teatrinis 
pasakojimas apie ekstremalias 
vietas, visišką vienatvę, prakei-
kimą, izoliaciją, užsidarymą, 
atsiskyrimą arba apie saugumo 
idilę – palaimintųjų rojų. Laimė, 
nuotykiai ar siaubas, tai salos 
mūsų svajonių erdvėse, į kurias 
galime projektuoti savo baimes 
ir ilgesį.

Spektaklio „Svajonių salos/
salų svajonės” premjera įvyko 
sausio 28 dieną, „LOT tea-
tre,  Kaffeetwete 4a, D- 38100 
Braunschweige.

www.kunasmodernus.de

Choreografės Gerdos Raudonikis šokio spektaklis „Svajonių salos/
salų svajonės”.                                                              LR KM nuotr.

2016 metais Merkinei atiteko garbė nešti Lietuvos mažo-
sios kultūros sostinės vėliavą Dainavos krašte. Sausio 30 dieną, 
šeštadienį, Merkinės kultūros centre vyksiančiame Mažosios 
kultūros sostinės atidarymo ir visų metų kultūros renginių 
programos pristatymo renginyje dalyvaus kultūros ministras 
Šarūnas Birutis. Šventėje koncertuos Merkinės miestelio menų 
kolektyvai, talentingi jaunosios kartos operos solistai.

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektu siekiama pa-
dėti pamatus naujai ilgametei kultūrinei tradicijai ir praturtinti 
Lietuvos kultūrą, puoselėti kultūrą ir meną regionuose, didinti 
miestų kultūros ir mažosios kultūros tarpusavio integraciją, 
grąžinti į Lietuvos žmonių širdis meilę ir pagarbą savam kraštui 
bei jo tradicijoms, skatinti kaimo žmonių kultūrinį aktyvumą 
ir taip gerinti jų gyvenimo kokybę, įtraukti į mažosios kultūros 
judėjimą kuo daugiau verslininkų ir kultūros atstovų, kurie ak-
tyviai imtųsi iniciatyvos gaivinant jų krašto kultūrinį gyvenimą. 
Taip pat norima rodyti ir skleisti turtingą bei turiningą kaimo 
bendruomenių kultūrinį gyvenimą. 2015 metais Lietuvos mažąja 
kultūros sostine buvo Naisiai Šiaulių rajone.

Nuo 2016 m. mažosiomis kultūros sostinėmis kasmet taps 
ne mažiau kaip 10 Lietuvos kaimų. Šiais metais šis garbingas ti-
tulas atiteko Josvainiams, Gelgaudiškiui, Miežiškėms, Žemaičių 
Kalvarijai, Šeduvai, Pagramančiui, Merkinei, Juknaičiams, 
Alantai ir Vepriams. Mažosios kultūros sostinės atrenkamos 
konkurso būdu, pagal iš anksto nustatytus LR kultūros minis-
terijos reikalavimus. Komisija, kuri sprendžia, kam suteikti 
mažosios kultūros sostinės vardą, sudaroma ne tik iš Kultūros 
ministerijos atstovų, bet ir žymių bei pripažintų Lietuvos kul-
tūrinio gyvenimo veikėjų.

Iškilus Lietuvos chorvedys Petras Vaičekonis mini 80-ąjį 
jubiliejų ir 60-uosius kūrybinės veiklos metus. P. Vaičekonis per 
savo gyvenimą dirbo su daugybe chorų kolektyvų, ansamblių, 
buvo Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro chormeisteris, 
dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Maestro buvo tas 
žmogus, kuris pirmą kartą atgimstančioje Lietuvoje Lietuvos 
radijo ir televizijos mišrųjį chorą išmokė bei su juo įrašė Vinco 
Kudirkos „Tautišką giesmę”, kuri buvo pradėta transliuoti per 
Lietuvos radiją įvairių iškilmių proga.

2018-uosius Seimui siūloma skelbti Mažosios Lietuvos ra-
šytojos Ievos Simonaitytės metais. Tokį Seimo nutarimo projektą 
įregistravo partijos „Tvarka ir teisingumas” frakcijos seniūnas 
Petras Gražulis. Anot jo, būtina įvertinti, kad I.Simonaitytė yra 
„paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga 
rašytoja ir išskirtinių lietuvininkų likimų vaizduotoja savo kūri-
niuose garsinusi etnografinį Klaipėdos krašto savitumą”. Pagal 
projektą, Vyriausybei siūloma iki 2017 metų gruodžio 31 dienos 
parengti ir patvirtinti I.Simonaitytės minėjimo programą, kuri 
įprasmintų šios garsios asmenybės idėjų tęstinumą, kad būtų 
ugdoma visuomenės valstybinė savivoka ir pilietinė atsako-
mybė, turtinama kultūros paveldo istorija, plėtojami kultūriniai 
ryšiai. I.Simonaitytė (1897–1978) – Klaipėdos krašto rašytoja, 
autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja. Ji laikoma žymiausia 
Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje.

Verslininkams Kulautuvoje pradėjus griauti apleistą 
pastatą, rastos tarpukariu pastatytos sinagogos dalys. Apie čia 
buvusią sinagogą nežinoję paveldosaugininkai sprendžia, ką 
daryti su vertingu radiniu. Verslininkai vietoje buvusių kultūros 
namų ir bibliotekos Kulautuvoje planavo statyti gyvenamuosius 
namus. Pirmadienį paveldosaugininkai darbus sustabdė, kai iš 
vietos gyventojų sužinojo, kad pradėjus ardyti plytas, pasimatė 
buvusios sinagogos sienų dalys. Manoma, kad ji pastatyta apie 
1935-uosius, pagal Isaoko Trakmano projektą. Medinė sinagoga 
sovietmečiu buvo apmūryta. Dviem savaitėms darbus sustab-
džiusi Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus vyresnioji 
inspektorė Asta Naureckaitė sako, kad ji labai sunaikinta – vidus 
perstatytas, tačiau išliko durų, langų angos, medinis karkasas.

Š.m. sausio 30 dieną Hamburge, CVJM Haus patalpose, 
vyko Lietuvos teatrui skirtų renginių maratonas. Jo programoje 
– diskusijos, susitikimai su teatro kūrėjais, scenografijos paro-
da bei „Labaiteatro” spektaklio „(Ne)mano istorija” premjera 
Vokietijoje. Hamburgas – miestas, kuriame gyvena daug kūry-
bingų, savo šalies kultūrinio pulso nenorinčių pamiršti lietuvių. 
Čia nuolat rengiamos parodos, knygų pristatymai, o paskutinį 
sausio savaitgalį buvo rengiama ir visa Lietuvos teatro realijoms 
skirta programa. Hamburge vyko susitikimai su „Labaiteatro” 
kūrėjais ir aktoriais, diskusijos apie Lietuvos teatro dabartį ir 
ateities vizijas, lietuviško teatro subtilybes ir kūrybos aspektus. 
Programą vainikavo scenografės Giedrės Brazytės darbų paroda 
ir spektaklis „(Ne)mano istorija”, kuris Vokietijos scenoje buvo 
vaidinamas pirmą kartą.                                          LRT, LRKM
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Įpusėjus vasarai, liepos vi-
duryje susidėjome mantą ir 
išvykome į trijų dienų kelionę 
po šiaurinę Kaliforniją.

Kalifornija – JAV valstija 
vakarinėje Ramiojo vandenyno 
pakrantėje. Nuostabi šios vals-
tijos pakrantė traukia turistus iš 
viso pasaulio. Kalifornija yra 
turtingiausia ir tankiausiai apgy-
vendinta iš visų šalies valstijų.

Išvykome iš Burlingame, 
CA, esančio San Francisko 
pusiasalyje, įlankos pakrantėje. 
Leidomės į šiaurę link Eurekos, 
CA ir kelionės tikslo – Šasta 
kalno (Mount Shasta).

Patraukėme 101-uoju 
greitkeliu į San Franciską. 
Pravažiavę nuostabųjį miestą, 
pasiekėme nedidelį mieste-
lį Petalumą, CA. Iš ten  va-
žiavome iki žymiojo 1-ojo 
Kalifornijos kelio ir patekome 
į Bodega Bay, CA. Miestelis 
įsikūręs uolėtoje Ramiojo van-
denyno įlankos pakrantėje. 
Įlanka tarnauja  laivybai. Iš čia 
laivai išplaukia žvejoti. Nuo 
pakrantės atsiveria nuostabus 
gamtovaizdis: vandenyno uo-
los, nuošalūs urvai, skalaujami 
Ramiojo vandenyno bangų.  
Žmonės čia atvažiuoja pailsė-
ti, pasigėrėti gamtos grožiu. 
Vaizdingose Bodega Bay apy-
linkėse 1963 metais filmuotas 
garsus to laikotarpio Alfredo 
Hitchcocko filmas „Birds”.

Palikę Bodega Bay, leido-
mės 1-uoju Kalifornijos keliu 
toliau. Besikeičiantis gamtos 
peizažas gniaužė kvapą. Kelias 
linksmai vinguriavo kalnuo-
ta pakrante. Vienoje pusėje - 
Ramusis vandenynas, su į pavie-
nius akmenis atsimušančiomis 
putojančiomis bangomis, iš ki-
tos – kalnų virtinė su įvairia au-
gmenija. Važiavome pro didin-
gus miškus, o kelias nešykštėjo 
begalės posūkių. Vinguriavo, 

TRIJŲ DIENŲ KELIONĖ 
PO ŠIAURINĘ KALIFORNIJĄ

„Kaip ir visi puikūs keliautojai, aš mačiau daugiau nei 
prisimenu ir prisimenu daugiau nei mačiau.”

Benjamin Disraeli
vinguriavo... Atrodė, kad įva-
žiavome į beribį labirintą, kol 
vėl pasiekėme 101-ą greitkelį. 
Tada lengviau atsikvėpėme, nes 
galva sukosi nuo gamtos grožio 
ir kelio vingių.

Privažiavome Eureką, CA, 
kur apsistojome pirmai nakvy-
nei.  Ryte pailsėję susiruošėme 
apžiūrėti miesto. Aplankėme 
Carson Mansion. Tai įspū-
dingas karalienės Viktorijos 
laikų stiliaus žalsvas namas, 
pūpsantis Eurekos, CA sena-
miestyje. Namas yra vienas 
gražiausių,  dažniausiai foto-
grafuojamų ir plačiai aprašomų 
Viktorijos epochos tipo namų  
Kalifornijoje, o gal ir visoje 
Amerikoje. Nuo 1950 metų 
namas ir jo teritorija priklauso 
privačiam klubui, todėl patekti 
į vidų negalėjome.

Apžiūrėję Eureką, CA kelia-

(Deja, po šešių savaičių jį 
negailestingai nusiaubė gais-
ras. Gaisras sunaikino didelius 
šiose apylinkėse buvusių miškų 
plotus ir keletą tūkstančių pas-
tatų. Dėl sausros kilę ir siau-
tėję gaisrai pridarė milžiniškų 
nuostolių.)

Vėliau pasiekėme Napa 
slėnį su garsiais vynuogynais, 
kurie vienas kitą lenkė savo 
grožiu. Puošnūs vartai su vyn-
darių vardais „kvietė” stabtelė-
ti, aplankyti vynuogynus, pa-
ragauti ir nusipirkti vyno, šalia 
esančiose parduotuvėse. Napa 
slėnis – amerikietiško vyno 
sostinė. Čia išsibarstę apie 
450 ūkių, kuriuose daugiausia 
auginamos „Chardonnay” ir 
„Cabernet Sauvignon” vy-
nuogės. Kalifornijos valstijoje 
pagaminama apie 90% viso 
amerikietiškojo vyno, didelė 
jo dalis – Napos slėnyje.

Privažiavome Sonomą, CA. 
Tai buvusi pirmoji Kalifornijos 
sostinė. Jos apylinkės taip 
pat turtingos vynuogynais. 
Aplankėme čia esančią vyno 
daryklą – muziejų, kur stebėjo-
me visą vyno darybos procesą 
ir galėjome paskanauti  įvairių 
rūšių vyno. Puikus vynas malo-
nino gomurį, o jo kvapų gama 
– uoslę. Galėjai pajusti eukalip-
to, cinamono, vanilės, mėtos, 
akacijos  ir kitus aromatus.

Palikę buvusią Kalifornijos 
sostinę, greitai pasiekėme rūku 
išsidabinusį San Franciską. 
Praskriejome Auksinių vartų 
tiltu (Golden Gate Bridge) ir 
netrukus atsidūrėme Burlin-
game, CA.

Per tris dienas sukorėme 
900 mylių ir turėjome puikių 
įspūdžių.

Sugrįžus Lietuvon, tamsiais 
žiemos vakarais, spaudžiant 
žvarbiam šaltukui, vėl atgyja 
šiltos, saulėtos Kalifornijos 
nuostabūs vaizdai ir Vytauto 
Kernagio dainos žodžiai: 
„Tau burnoje ištirpsta žodis – 
Kalifornija… O Kalifornijoj 
saulėtas dangus… „

Vilija Levinienė

vome toliau. Puikiu, vaizdingu 
299 greitkeliu lėkėme pro nuos-
tabius spygliuočių ir lapuočių 
miškus, kalnus, kol pasiekėme 
Redding, CA miestą. Tada, 

pakeitę kryptį , įvažiavome į 
5-ąjį greitkelį. Praskriejome 
pro Trinity National Forests 
– puikius raudonmedžių miš-
kus. Sodri didžiulių medžių 
žaluma įsirėžė atmintin ilgam. 

Grožėdamiesi apylinkėmis nė 
nepajutome, kaip pasiekėme 
kelionės tikslą – Mount Shasta, 
CA miestelį, kuris įsikūręs kalno 
papėdėje.

Mistinis Šasta kalnas (Mount 
Shasta) yra aštuntas pagal aukš-
tį Kalifornijoje (4322 metrai 
arba 14,180 pėdos). Tai snau-
džiantis ugnikalnis. Vienintelis 
žinomas jo išsiveržimas įvyko 

1786 metais ir buvo stebimas iš 
Kalifornijos pakrante plaukusio 
laivo. Šasta kalnas laikomas 
šventu ir bauginančiu. Aplink 
ugnikalnį buvo rasta nema-
žai žmogaus darbo produktų. 
Spėjama, kad prieš 9000 metų 
čia gyveno žmonės. Dabar ugni-
kalnis miega, tačiau bet kada 
gali prabusti ir išsiveržti . O tada 
grėstų katastrofa, kuri nežinia 
kaip baigtųsi. Šiame kalne slypi 
galinga griaunanti jėga ir tai jam 
suteikia magijos.

Pamatę įžymųjį kalną, važia-
vome aplankyti netoliese esan-
čio Šasta ežero (Shasta Lake). 
Tai didelis rezervuaras su ga-
linga hidroelektrine.  Apsisukę  
patraukėme atgal  5-uoju greit-
keliu, namų link. Pasiekėme 
Red Bluff,CA miestelį, kur 
apsistojome antrai nakvynei.

Ryte pailsėję toliau tęsėme 
kelionę iki Willams, CA. Tada 
išsukome iš 5-ojo greitkelio.

Pravažiavome kalnų miš-
kuose įsikūrusį  jaukų, mie-
lą Middletown, CA miestelį. 
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Rūta Vanagaitė greta vai-
dybinių, režisierinių, viešųjų 
ryšių gebėjimų atskleidė naują 
savo talentą – Holokausto 
ekspertės. Šiomis dienomis 
ji pristatė knygą „Mūsiškiai”.

Padarė įspūdį informacinis 
palaikymas. Pagrindiniai ži-
niasklaidos kanalai teikėsi ne 
tik atverti savo erdvę ilgiems 
pasikalbėjimams su knygos 
autore, bet ir pradėjo tiesioginę 
knygos reklamos kampaniją 
– skelbti jos ištraukas. Net ir 
labai gerai perkamiems auto-
riams toks matomumas retai 
būna įkandamas.

Kur tokio neeilinio popu-
liarumo paslaptis?

Knygos autorė apie tai 
nekalba. Bet pateikia detalių: 
„Pavasarį rengiau konferenci-
ją, visi istorikai sakė nekviesti 
E.Zuroffo – esą jei jis bus, mes 
nedalyvausime, nes jis gali 
pravirkti, pradėti muštis.” Tai 
autorę suintrigavo. Susitikusi 
žinomą svečią, pateikė jam 
radikalų pasiūlymą: „Puolate 
Lietuvą, tai gal atsisėskime į 
mano automobilį ir pervažiuo-
kime Lietuvą, pakalbinkime 
žmones, pažiūrėkime, kas 
teisūs. Nes aš nežinau.”

Tokiu paprastu – tiesio-
ginės gyventojų apklausos 
– būdu, keliaudama drauge su 
svečiu iš Izraelio (už degalus 
mokėjo lygiomis dalimis abu) 
ir kalbindama senolius, viešųjų 
ryšių specialistė daug išsiaiški-
no ir suprato. Todėl kelionės 
pabaigoje knygos autorė gavo 
pagyrimą: „Jei mes, lietuviai, 
jau rašome tokias knygas, jam 
Lietuvoje nebėra, kas veikti.”

R.Vanagaitė savo nuomonę 
apie 1941 m. įvykius dėsto 
drąsiai. Nevaržydama savęs 
abejonėmis ir baimėmis. Jos 
narsa lengvai primena atra-
dimo džiaugsmą ir nuosta-
bą Sąjūdžio metų žmogaus, 
tik 1989-aisiais sužinojusio 
apie pokario trėmimus ir 
Molotovo-Ribbentropo pak-
tą: „Mano motyvacija rašyti 
knygą ir buvo, kad šios temos 
dauguma žmonių vos ne pa-
niškai bijo. Net istorikai apie 
tai kalbėti pernelyg viešai 
bijo. Bijo politikai, liudinin-
kai, net teisininkai – sako: jei 
padėtume jums viešai, būtume 
demonizuojami. Su žmonėmis 
susitikdavau parkuose ant suo-
lelio, jie prašydavo neminėti jų 
pavardžių. Veikiausiai bijojo 
prarasti darbo vietą.”

Detektyvo vaidmenyje pa-
sijutusi autorė atidengia savo 
atradimus: „Mes galvoja-
me, kad tik Paneriuose (buvo 
vykdomos masinės žudynės. 
– V.V.) – ne, visa Lietuvos 
provincija nusėta žydų kapais 
ir žmonės išžudyti. Tai balta 
dėmė mūsų istoriografijoje.”

Sumanymas surinkti liu-
dininkų atsiminimus, doku-
mentuoti laikmetį telkiant 
faktografinę medžiagą tiek 
apie Holokausto vykdytojus, 
tiek apie žydų gelbėtojus, tiek 
apie rezistentus, kovojusius 
su nacių okupacija, būtų tikrai 
sveikintina. Ir šita prasme 
Lietuvos mokslo ir tyrimo 
įstaigoms, nagrinėjančioms 
XX a. Lietuvos istoriją, vis dar 
tebėra daug darbo.

Tačiau tvirtinti, kad šioje 

srityje nieko nėra padaryta, 
kad čia tik visi visko bijo ir 
slepiasi krūmuose, kad kelias 
savaites automobiliu pasivaži-
nėjus po Lietuvą ir pasiklau-
sius senolių kalbų jau galima 
padaryti „sensaciją” ir „atrasti 
Ameriką”, tolygu pripažinti, 
kad su istoriografija esi susi-
pažinęs, švelniai tariant, labai 
paviršutiniškai.

Štai kokia logine painia-
va ir faktų maišalyne autorė 
grindžia savo supratimą apie 
to meto įvykius ir juose da-
lyvavusius asmenis. Cituoti 
galima daug, bet dėl vietos sto-
kos paminėsiu tik detalę: „Kai 
naciai užėmė Lietuvą, susikūrė 
laikinoji vyriausybė, ir iškart 
Kaune buvo įkurta koncen-
tracijos stovykla”; „Lietuvos 
valdžia, kariuomenė, policija, 
savivaldybės vykdė organiza-
torių valią ir tikrai prisidėjo 
prie to, kad žudymas vyktų 
sklandžiai ir greitai.”

Sudaromas įspūdis, tar-
si veikė kažkokia Lietuvos 
valdžia, kuri turėjo savo ka-
riuomenę, policiją, veikė sa-
vivalda, kuri tik ir laukė, kol 
ateis naciai, kad galėtų jiems 
įsiteikti ir pradėti žudyti. Kad 
Lietuvos laikinoji vyriausybė 
(LLV) yra nacių okupaci-
jos pasekmė ir žydų geto 
Vilijampolėje atsiradimo prie-
žastis. Istorijos faktai yra kaip 
tik priešingi.

Nei tikros valdžios, nei 
kariuomenės, nei realios savi-
valdos iš tiesų nebuvo. Tebuvo 
bandymas dar vokiečiams neį-
žengus į Lietuvą paskelbti ne-
priklausomybės deklaraciją ir 
bandyti ją įgyvendinti be galo 
sudėtingomis ir pavojingomis 
sąlygomis – vienai okupacijai 
keičiant kitą.

Tą patį bandė daryti ir 
latviai, bet Rygon sugrįžę 
bolševikai sukilėlių branduolį 
sušaudė ir vyriausybės sudary-
ti jie neįstengė. Nepaisant to, 
žydai Latvijoje buvo persekio-

jami lygiai 
taip pat kaip 
ir Lietuvoje.

LLV suki-
lėlių buvo pa-
skelbta 1941 
m. birželio 
23 d., o vo-
kiečių kariuo-
menė įžengė 
į Kauną bir-
želio 25 d. 
Ir ji atsirado 
ne todėl, kad 
„naciai užė-
mė Lietuvą”, 
kaip klaidina-
mai tvirtina 
knygos auto-
rė, bet dar iki 
vokiečiams 
čia atsiran-
dant ir jiems 

su tuo nesutinkant.
Dėl tos priežasties Vokietijos 

URM birželio 25 d. telegrama 
nurodė savo okupacinėms 
struktūroms nepalaikyti jokių 
politinių kontaktų su LLV.

Gestapas reikalavo visą 
kabinetą nedelsiant suimti. 
Išgelbėjo generolas Karlas von 
Roquesas, vokiečių kariuome-
nės užnugario zonos Lietuvoje 
viršininkas. Jis griežtai pasi-
priešino LLV narių suėmimui 
labiausiai dėl praktinių sume-
timų. Vokiečių kariuomenės 
užnugario įstaigos, atsakingos 
už fronto pajėgų aprūpinimą 
maisto produktais bei vietos 
gamybos prekėmis, stokoda-
mos nuosavo aparato, jautėsi 
verčiamos prašyti Lietuvos 
ministerijų ūkinės pagalbos, 
nepaisant to, kad Reicho po-
litinės vadovybės direktyva 
draudė joms palaikyti LLV.

Netiesa ir dėl koncentraci-
jos stovyklos. Ji buvo įkurta 
kaip tik po to, kai nacių pa-
kalikai voldemarininkai naktį 
iš liepos 23-iosios į 24-ąją 
suorganizavo gestapo remia-
mą pučą prieš LLV ir pašalino 
iš pareigų LLV paskirtą ko-
mendantą pulk. Jurgį Bobelį. 
Tada tas pareigas perėmė kapt. 
Stasys Kviecinskas, policijos 
vadu tapo Vytautas Reivytis. 
Perversmo būdu jėgos struktū-
ras visiškai užvaldė pronaciški 
veikėjai (nors reikšmingą dalį 
batalionų jie kontroliavo nuo 
pat pradžių).

Tuo metu pulk. Bobelis vi-
saip vilkino geto steigimą, už-
tęsęs šį procesą visą mėnesį. Be 
to, savo namuose slėpė du žy-
dus – Davidavičių ir Potruchą. 
Palyginkime su geto įsteigimu 
Vilniuje, kur Laikinosios vy-
riausybės veikimas nesiekė ir 
kur žydai brutaliausiu būdu 
– per 4 valandas – buvo ten 
suvaryti, nespėję pasiimti net 
būtiniausių daiktų.

Konfliktas dėl žydų tarp 
LLV ir voldemarininkų buvo 

pasiekęs apogėjų. Atmosferą, 
kurioje veikė LLV, būdingai 
atspindi Broniaus Dirmeikio, 
tautininko, nepriklausiusio 
LLV aplinkai, kurį laiką sim-
patizavusio voldemarininkams, 
bet greitai nuo jų atšokusio, 
supratus, kas jie yra iš tiesų, 
liudijimas. Liepos 22 d. buvo 
bandoma vesti derybas ir ieš-
koti tam tikro modus vivendi.

Dirmeikis rašo: „Vos susė-
dus, pakilo Pyragius ir padarė 
trumpą ir keistą pareiškimą. Jis 
buvo maždaug toks: kadangi 
Aktyvistų frontas nenori ge-
ruoju pasišalinti iš gyvenimo, 
tai jis – Pyragius – skelbia, 
kad jei Aktyvistų frontas nesu-
silikviduos iki rytojaus dienos 
12 valandos (šioje vietoje jis 
išsitraukė laikrodį ir į jį reikš-
mingai pažiūrėjo), tai už toli-
mesnius įvykius atsakomybė 
krenta Aktyvistų frontui.

Po tokio karišku tonu pa-
skelbto pareiškimo visi su-
žiurome vienas į kitą, vieni 
nustebome, kiti – lengvai nusi-
šypsojome… O pats Pyragius, 
davęs žingsnį atgal nuo stalo, 
sumušė kariškai kojomis, išme-
tė į viršų savo dešinę ranką ir… 
garsiai ištaręs „Heil Hitler!”, 
paliko salę. Panašiai pasielgė 
ir Taunys. Tik K.B. [Klemensas 
Brunius – V.V.] pasiliko prie 
stalo. Niekas neištarė nė vieno 
žodžio: visi buvome truputį 
„sujaudinti” to teatro. Po ke-
liolikos sekundžių nejaukios 
tylos kažkas pratarė: – Tai 
ką? Posėdis baigtas?.. – Taip 
atrodo… – atsiliepė, rodos, 
Ambrazevičius. Ir tuoj pat išsi-
vaikščiojome, koridoriuose dar 
kiek paspėliodami, kas atsitiks 
rytoj 12 valandą.”

O liepos 23 d. atsitiko tai, 
kas jau paminėta – perversmas. 
Ir tik tada, kai LLV – nepatogi 
kliūtis šėtoniškiems planams 
vykdyti – vokiečių buvo ga-
lutinai panaikinta, prasidėjo 
masinis žydų žudymas.

Tuo metu Vanagaitės pasi-
sakymuose viskas orkestruota 
taip, tarsi kaltė visų vienoda: 
ir tų, kurie saliutavo naciams 
bei tapo jų nusikaltimų ben-
drininkais, ir tų, kurie mirtino 
asmeninio pavojaus sąlygo-
mis bandė gelbėti tai, ką dar 
išgelbėti buvo įmanoma. Ji 
visus kiša į vieną – nusikal-
tėlių – maišą: ir ūkininkus, ir 
miestiečius, ir inteligentus, ir 
LLV, ir Bažnyčią, nors realiai 
nė vienas iš jų neturėjo galių 
paveikti ginklą naudojusius ir 
nacių patronažą užsitikrinusius 
asmenis.

Bet autorei tai nerūpi. Ji 
lengva ranka švaistosi kaltini-
mais, peikia LLV, baisisi, kad 
Škirpos ir Brazaičio vardais 
pavadintos gatvės. Kaip įkaltį 
prieš juos cituoja Blyną, kuris 
tarsi turėtų patvirtinti LLV 
„zoologinį nacionalizmą”. Bet 
Blynas buvo voldemarininkas, 

Š.m. sausio 26 d. Lietuvoje pristatyta Rūtos Vanagaitės kny-
ga „Mūsiškiai”, primenanti Lietuvos piliečių – žydų žudynes. 
Vokietijos nacių ir jiems talkinusių Lietuvoje samdinių dėka buvo 
nužudyti apie 200 000 žydų. Knyga susilaukė begalės kritikos, 
nes juodas Lietuvos žmonėms laikmetis aprašomas iškraipant 
istoriją. Rusijos žiniasklaida jau pasigavo šios autorės Lietuvos 
XX amžiaus istorijos interpretavimą ir klykia apie nebūtą jos 
persekiojimą. „Dirva” kviečia skaitytojus susipažinti su vienu 
iš atsiliepimų apie šią „knygą”.

VIDMANTO VALIUŠAIČIO ATSAKYMAS RŪTAI VANAGAITEI: 
„IŠSIGIMĖLIAI NĖRA MŪSIŠKIAI”

Lietuvos laikinoji Vyriausybė – 1941 m. birželio sukilimo metu atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vykdomosios 
valdžios institucija. 1941 m. rugpjūčio 5 d. Vyriausybė sustabdė savo veiklą prieš savo ir tautos valią.    bernardinai.lt

(Nukelta į 11 psl.)



11. DIRVA . 2016 m. vasario 2 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO:

R.Fayre Bother, 
Oxford, UK .....................375
S.Obelenis, 
Novelty, OH ......................50
W.Wengel, 
Delran, NJ .........................45
A. ir L. Jurkūnas,
S.Pasadena, FL ..................25
R.Strimaitis, 
Los Altos, CA ....................25
I.Belzinskas, 
Richmond Hts., OH.............5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
Vasario 16-sios minėjimo šventė įvyks šeštadienį, vasario 20 
d. 7 val. v. Lietuvių namų viršutinėje salėje.

Rengia JAV LB Klivlando apylinkės valdyba.

BIRŽELIO 12 d. 2:00 val. p. p. sekmadienį – Ekumeninės 
pamaldos už žuvusius ir nukentėjusius nuo sovietų režimo 
lietuvius, latvius ir estus. Minėjimas vyks: United Latvian Ev. 
Lutheran Church, 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH.

Rengia Klivlando baltiečių komitetas.

Pranešame, kad šių metų sausio 19 d.,
sulaukusi 90 metų, mirė

A.† A.
DANUTĖ M. SALADŽIUS

(1926-2016)

Gyveno Johns Creek, GA, anksčiau Ro-
chester, NY. Buvo Juozo (miręs) žmona. 
Liūdėti liko sūnus Joseph Gediminas (Diana) 
Saladžius, duktė Birutė (Robert) Catalfano, 
anūkai: Paul (Carol), Andrew (Rosalie), Mark, 
Kristina, Richard; proanūkė Sienna; brolis, 
Algis Januška; giminės Lietuvoje. 

Liūdinti šeima

KALAVIJU IŠVYKIM PRIMESTĄ MUMS KALTĘ

Leonas Milčius

Kažkam „balvonai” Vilniuje dar brangūs,
Kažkam lietuviai amžiams liks, matyt, kalti,
Kad ritos baisios pasaulinio karo bangos,
Bet čia,  prie Nemuno, išlikom dar gyvi. 

Tarsi ne didžiosios valstybės pragarą atvėrė,
Kankino, degino žmoniją gaisruose,
Paleido siaust nacizmo, komunizmo žvėrį
Ir ištisas tautas skandino liepsnose.

Bet va, pakyla melas iš klajoklių žemės,
Sukranksi juodvarniu, net vanagu savu,
Istorijos klastotes mūsų žemėn beria
Su paslėptu šėtonišku tikslu.

Ech, broli broli, kada nustosi lenktis,
Būt ąžuolu išdrįsi, ne karklu,
Kad melo geluonys į plieną atsitrenktų,
Įkaitintą lietuvišku žodžiu?!

Kalaviju išvykim primestą mums kaltę,
Prieš nieką nesam ir nebuvome kalti,
Bočių garbe papuoškim taurų savo vardą
Ir amžiais saugokim gyvos tautos širdy.

Raudondvaris, 2016-01-29
jie ėjo su naciais, prieš LLV, 
kuri ir naciams, ir voldemari-
ninkams buvo rakštis.

Vos išgirdęs apie LLV sudė-
tį, jau birželio 27 d. savo dieno-
raštyje Blynas rašė: „Kalbėjom 
apie „politiką”. Pakritikavau 
Laikinosios vyriausybės sudėtį 
– dauguma kademų [krikščio-
nių demokratų; bet tai netiesa – 
LLV sudėtyje nebuvo nė vieno 
krikščionio demokrato, ją su-
darė daugiausia valstiečiai liau-
dininkai ir jaunieji katalikai, 
išaugę iš ateitininkų sąjūdžio, 
bet ne iš krikščionių demokratų 
partijos. – V.V.] ir ipso facto 
(tuo pačiu. – V.V.) įsileidimas 
klero į aktyvią politiką. Galim 
eiti – jeigu bus kuriama nacio-
nalistinė Lietuva.”

Štai – nacionalistai eis tada, 
jeigu bus kuriama „aukštesnės 
rasės” Lietuva. Jie tai įrodė 
padarę perversmą prieš LLV, 
sugriebę į savo rankas visas 
ginklą naudojusias struktūras 
ir pasivedę besąlygiškam nacių 
pavaldumui. Bet tai ne LLV, 
čia perversmininkų pozicija. 
Tačiau ji neturi nieko bendra su 
tais, kurie kovojo už demokra-
tinę Lietuvą. Ne vienas iš LLV 
narių ir antinacinės rezistenci-
jos dalyvių vėliau atsidūrė kon-
centracijos stovyklose, prarado 
sveikatą, ten žuvo.

Todėl toks desperatiškas 
autorės plakimasis ir plakdi-
nimas visų kitų, švaistymasis 
kaltinimais, suprantama, negali 
nekelti nusivylimo žmonių, 
kurie turi gilesnį istorijos supra-
timą, kurių tėvai ir seneliai ko-
vojo tiek prieš rudąjį, tiek prieš 
raudonąjį okupantą, įskaitant ir 
dalyvavimą gelbstint žydus. Jie 
savo pareigą atliko.

O teatrališkas galvos bars-
tymas pelenais atrodo gana 
atgrasiai. Geresniam istorijos 
pažinimui jis nepasitarnauja. 

Informuojame, kad 2016 
m. sausio 26 d. DELFI por-
tale publikuotame interviu 
su gerb.  Rūta Vanagaite 
„Surinko įrodymus, kaip iš 
tiesų žudėme žydus: nuo R. 
Vanagaitės nusisuko giminės 
ir draugai” pateikta neteisin-
ga informacija.

Gerb. R. Vanagaitė mi-
nėtame interviu teigia, kad 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
(toliau – Centras) nedavė 
leidimo cituoti ištraukų iš 
Kazimierzo Sakowicziaus 
„Panerių dienoraščio, 1941–
1943 m.”, Centro išversto ir 
išleisto lietuvių k. 2012 m. Iš 
tiesų buvo ne visai taip.

2016 m. sausio pradžio-
je Centras paštu gavo iš 
UAB „Alma littera” licen-
cinę neatlygintinę kūrinių 
panaudojimo sutart į  Nr. 
AL/2038, datuotą 2015 m. 
gruodžio 29 d., dėl ištraukos 
iš Kazimierzo Sakowicziaus 
„Panerių dienoraščio” panau-
dojimo R. Vanagaitės knygos 
„Mūsiškiai” 2-oje dalyje. 
Sutartyje be kita ko sakoma, 
kad „Leidykla patvirtina, 
kad Kūrinys (-iai) jai jau yra 
perduoti iki šios Sutarties pa-
sirašymo momento”. Centras 
paprašė patikslinti sutartį: 
nurodyti „Panerių dienoraš-
čio” puslapius, iš kurių bus 
cituojamos ištraukos. UAB 
„Alma littera” pataisytos su-
tarties neatsiuntė ir daugiau į 
Centrą nesikreipė.

Prasilenkia su tiesa ir ki-
tas gerb. R. Vanagaitės teigi-
nys, kad nėra „nė ženklo, nė 
lentelės” „KGB muziejaus” 
(t. y. Centro Genocido aukų 

Mano supratimu, – priešingai. 
Tai tik jaukia protus, didina 
visuomenės susipriešinimą, 
kelia nesusipratimus. Kadangi 
istorinė tiesa čia iškraipoma.

Pats sumanymas, kaip 
jau minėjau, nėra peiktinas. 
Tačiau jo vykdymas – nevykęs. 
Pakanka jau tos priežasties, kad 
kelionės palydovu pasirink-
tas prieštaringai vertinamas 
asmuo ne tik Lietuvoje, bet 
ir Izraelyje. Jeigu net Izraelio 
ambasadorius, pasak autorės, 
jam uždavė klausimą: „Ko čia 
važinėji, žmonėms nuotaiką 
gadinsi?” – ką dar prie to ga-
lima pridurti? Todėl nesunku 
suprasti, kodėl R.Vanagaitės 
ir E.Zuroffo kalbinti žmonės 
vengė būti atviri.

Ar žmonės, apie kuriuos 
rašo R.Vanagaitė, yra „mūsiš-
kiai”? Į tą klausimą, man regis, 
gerai yra atsakęs Mykolas 
Krupavičius, buvęs žemės 
ūkio ministras, tų įvykių am-
žininkas, drauge su prezidentu 
Kaziu Griniumi ir ministru 
Jonu Aleksa, dėl žydų žudynių 
pareiškęs protestą naciams ir 
dėl to represuotas. Jis rašė: 
„Tokių išsigimėlių nebuvo 
daug. Bet jų, deja, buvo.

To paneigti negalima. Jie 
yra Lietuvos gėda ir nelaimė. 
Lietuva, atgavusi savo nepri-
klausomybę, teisingumo orga-
nų keliu jiems atiduos tai, ko 
jie savo darbais yra nusipelnę. 
Tauta gi jiems savo dekretą 
paskaitė jų kruvino darbo metu: 
jų šalindamasi, išskirdama iš 
savo tarpo ir kitokiais veiks-
mais.”

Pridurti daugiau nelabai yra 
ko. Nebent tai, kad kai žmogus, 
stokodamas aritmetikos žinių, 
imasi aiškinti algebrą, rezulta-
tai nebūna labai geri.

Ne ką gali padėti net il-
gas sėdėjimas archyvuose ar 
klausymas senų žmonių pasa-
kojimų, kai stinga pajėgumo 
kritiškai vertinti šaltinius ir 
trūksta pamatinių žinių apie 
istorinį kontekstą bei to meto 
gyvenimo sąlygas.

lrytas.lt

VIDMANTO VALIUŠAIČIO 
ATSAKYMAS RŪTAI 
VANAGAITEI: 
„IŠSIGIMĖLIAI NĖRA 
MŪSIŠKIAI”

(Atkelta iš 10 psl.)

DĖL RŪTOS VANAGAITĖS PATEIKTOS NETEISINGOS 
INFORMACIJOS

muziejaus) patalpose, iš kur 
Ypatingasis būrys „važinėjo 
šaudyti žmonių”.

Genocido aukų muzie-
juje informacija, kad pas-
tate Nacių okupacijos me-
tais buvo įsikūrusi Vilniaus 
ypa t ingo jo  bū r io  (vok . 
Sonderkommando) būstinė, 
pateikta net keliose vietose:

Informaciniame stende 
apie pastato istoriją pože-
miniame aukšte (buv. KGB 
kalėjimo patalpose); 

Lentelėje prie 3-iosios 
kameros, skirtos ekspozici-
jai apie Nacių okupaciją ir 
holokaustą Lietuvoje; 3-io-
sios kameros ekspozicijoje, 
skirtoje Nacių okupacijai ir 

holokaustui Lietuvoje; 
Pirmojo aukšto ekspozi-

cijoje „Lietuva 1940–1941 
m.: netektys prasideda…” 
nuolat rodomame dok. filme 
„Nacistinės Vokietijos repre-
sinės įstaigos, veikusios 1941–
1944 m. Vilniuje, Gedimino 
gatvėje Nr.36 (dabar – 40)”.

Interneto vartotojai šią 
informaciją gal i  rast i  i r 
Genocido aukų muziejaus 
interneto svetainės www.
genocid.lt/muziejus skiltyje 
„Pastato istorija” lietuvių, 
anglų ir rusų k.
Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras
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PERKAME GINTARĄ IR 
GINTARO DIRBINIUS 

45-erių metų Kęstutis 
Kemzūra tapo Austrijos vyrų 
krepšinio rinktinės treneriu, 
praneša Austrijos krepšinio 
federacija. 

K. Kemzūra 2010 metais 

Komandos, tebeturinčios 
vilties prasibrauti į Rio de 
Žaneiro olimpines žaidynes, 
sužinojo savo varžovus, su ku-
riais joms teks kovoti atrankos 
turnyre. Atrankiniai turnyrai 
pirmą kartą vyks trijose ša-
lyse – Serbijoje, Italijoje bei 
Filipinuose. Belgrade, Maniloje 
bei Turine vyksiančiuose turny-
ruose rungtyniaus 18 ekipų.

Kiekviename iš turnyrų 
kovos po 6 ekipas, kurios 
yra išskirstytos į dvi grupes. 
Pirmąsias vietas grupėse už-
ėmusios rinktinės susikaus 
finalinėje kovoje. Bilietus į 
olimpines žaidynes iškovos tik 
trys atrankiniuose turnyruose 

A. PALŠYTĖ UŽFIKSAVO 
GERIAUSIĄ SEZONO 

REZULTATĄ PASAULYJE
Sausio 27 d. Vokietijoje vy-

kusiame tarptautiniame uždarų 
patalpų šuolininkų į aikštį tur-
nyre (Internationales Springer-
Meeting Cottbus) sėkmingai 
pasirodė Airinė Palšytė, kuriai 
tai buvo jos pirmosios varžybos 
po praėjusių metų pasaulio len-
gvosios atletikos čempionato 
Kinijos sostinėje. 180, 184, 188, 
191, 194 ir 197 cm aukščius 
Lietuvos atstovė įveikė pirmais 
šuoliais bei tapo geriausio sezo-
no rezultato pasaulyje autore. 

Antroji vieta turnyre Kotbuse 
atiteko ispanei Ruth Beitiai (194 
cm), o trečia – lenkė Kamila 
Licwinko (194 cm).           LRT

Šarūnas Jasikevičius lai-
komas vienu perspektyviausių 
trenerių Europoje, tokiu pat 
laikomas ir pietų afrikietis 
Vuyo Zangqa. Tik jis ne krep-
šinio, bet regbio treneris. Jau 
nuo šio mėnesio jis prisijungs 
prie Lietuvos regbio-7 trene-
rių štabo ir sieks iškovoti dar 
daugiau pergalių mūsų šaliai. 

„Šiek tiek bijojau šalto oro 
pas jus, bet manau, kad nauja 
aplinka padės išryškinti mano 
geriausias savybes. Žinoma, 
Pietų Afrikoje dėl oro neri-
mauti niekada neteko, todėl 
pasirūpinau papildomais dra-
bužiais ir orų pokyčiams esu 
pasirengęs”, – sakė iš tolimo-
sios PAR atvykęs V. Zangqa.

Dar visai  neseniai  V. 
Zangqa buvo pripažįstamas 
kaip vienas geriausių regbio-7 
žaidėjų pasaulyje. Kartu su 
Pietų Afrikos Respublikos 
rinktine jis tapo stipriausiais 
pasaulio serijoje, dalyvavo 
pasaulio čempionate. Dėl trau-
mos jis buvo priverstas anksti 
baigti savo sportinę karjerą ir 
pasukti treniravimo link.

Dar žaisdamas, jis save 
išbandė trenerio vaidmenyje, 

LIETUVOS REGBIO-7 RINKTINĘ TRENIRUOS 
PASAULINĖ GARSENYBĖ

Vuyo Zangqa                                                    rugby365.com nuotr.

o baigęs karjerą V. Zangqa iš 
karto sulaukė PAR regbio fe-
deracijos kvietimo prisijungti 
prie rinktinės trenerių koman-
dos. Visiškai netrukus, 2013 
metais, sulaukęs vos 32-ejų 
metų, jis jau vadovavo vienai 
stipriausių pasaulio regbio 
rinktinių ir laimėjo Pasaulio 
žaidynėse pirmąją vietą.

Kiek vėliau jis prisijungė 
prie Kenijos rinktinės trenerių 
kolektyvo ir nuolat dalyvavo 

pasaulio serijos varžybose.
„Tai neeilinis įvykis vi-

same Lietuvos sporte. Turėti 
vieną geriausių bet kurios 
sporto šakos trenerį Lietuvoje 
yra unikalu. Tai neabejotinai 
stiprina mūsų pačių sportą, 
perteikia pasaulinę patirtį. Visa 
tai dėl to, kad siekiame tobulėti 
toliau”, – teigė Lietuvos regbio 
federacijos prezidentas Rytis 
Davidovičius.

15min.lt

KĘSTUTIS KEMZŪRA TRENIRUOS AUSTRIJOS KREPŠINIO RINKTINĘ 

Kęstutis Kemzūra                                                         wikimedia.org

su Lietuvos rinktine iškovojo 
pasaulio čempionato bronzos 
medalį, o 2012 metais daly-
vavo Londono olimpinėse 
žaidynėse.

Austrijos rinktinė kelia tiks-

lą 2017 metais žaisti Europos 
čempionato pagrindiniame 
etape. Paskutinį kartą jame 
austrai žaidė 1977 metais. Jei 
K. Kemzūrai pavyktų įgy-
vendinti šį tikslą, tai kontrak-
tas automatiškai prasitęs iki 
Europos pirmenybių pabaigos.

Praėjusiame sezone K. 
Kemzūra treniravo Nimburko 
ČEZ (Čekija) ekipą.

„Priėmėme labai gerą 
sprendimą. K. Kemzūra į 
Austriją atsineš daug patirties 
iš vienos geriausių Europos 
krepšinio valstybių. Taip pat 
mus tenkina ir finansinės są-
lygos. Nieko geriau tikėtis 
negalėjome”, – sakė Austrijos 
krepšinio federacijos preziden-
tas Hubertas Schreineris.

 ELTA

IŠTRAUKTI OLIMPINIŲ KREPŠINIO ATRANKOS 
TURNYRŲ BURTAI 

triumfavusios ekipos.
Burtais gali džiaugtis 

Latvijos rinktinė, kuri kautis 
dėl olimpinės svajonės vyks į 
Serbiją, kur sostinėje Belgrade 
B grupėje kausis su Japonijos 
ir Čekijos rinktinėmis. Sėkmės 
atveju Ainaro Bagatskio auklė-
tinių finalinėje kovoje lauktų 
Serbijos, Angolos bei Puerto 
Riko trejeto nugalėtojai.

Lietuva, JAV, Ispanija, 
Argentina, Australija, Kinija, 
Brazil i ja,  Venesuela bei 
Nigerija savo kišenėse bilietus 
į olimpines žaidynes jau turi.

Atrankos varžybos vyks 
liepos 4–10 dienomis.

 BasketNews.lt


